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'பததிவுகள' 36 சதிறுகததகள 
(தததொகுததி மூன்று)

"அதனைவருடனும் அறதிவவிதனைப் பகதிர்ந்து தகதொளவவதொம்" 

"அதனைவருடனும் அறதிவவிதனைப் பகதிர்ந்து தகதொளவவதொம்" என்பததத்ததொரக மந்ததிரத்துடன்,
எழுத்ததொளர் வ.ந.கதிரிதரதனை ஆசதிரியரதொகக்தகதொண்டு மதொர்ச் 2000 ஆம் ஆண்டிலதிருந்து தவளளியதொகும்
இதணைய இதழ் 'பததிவுகள' (பததிவுகள.கதொம்). 'பததிவுகள' இதணைய இதழதில் தவளளியதொனை கட்டுதரகள,
சதிறுகததகள, கவவிததகள மற்றும் ஆய்வுக் கட்டுதரகள மதின்னூற் தததொகுப்புகளதொக தவளளியதொகும்.

இது அவ்வதகயவில் தவளளியதொகும் மூன்றதொவது சதிறுகததத் தததொகுப்பு.  

 'பததிவுகள.கதொம்' தவளளியயடு!
அக்வடதொபர் 2020 
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உளவள..

1. உண்தமைய�ன ஆரியன!  -  தமை�ஹமைட் ந�ஸ�க அல� (Mohammed Naseehu Ali)- தமை�ழ�ல:
அ.முத்துல�ங்கம

2. உற்றழ�  - கமைல�ததவவி அரவவிந்தன (ச�ங்கப்பூர) -
3. எனன தவம தசய்ததன  - ப�ரத�ததவர�ஜ் எம. ஏ (தக�தவ) 

4. க�வவி அணவிய�த புத்தன.  - கரு அரவவிந்தன -
5. எத�ரக�லச் ச�த்தன!   - வ.ந.க�ரிதரன ( கவவீந்த�ரனனின (அற�ஞர அ.ந.கந்தச�மை�) 'எத�ரக�லச்
ச�த்தன ப�டல' கவவிததயவின ச�றகதத வடிவம. ச�றகததய�க்க�யவிருப்பவர: வ.ந.க�ரிதரன) -
6. ஒரு புத�ய உலகம அலலது புத�யதத�ர உலகம  - ஆங்க�லத்த�ல எழுத�யவர : ச�வக�மை�

வவிதஜேந்த�ர� &  தமை�ழ�ல : லத� ர�மைக�ருஷ்ணன
7. ஒரு வவிபத்து; ச�ல ந�கழ்வகள  --- தச�.சுப்புர�ஜ் -

8. முளளனிவ�ய்க்க�ல!  - வ.ந.க�ரிதரன -
9. ச�றகம, உறவம!  - வ.ந.க�ரிதரன 

10. தசகதவர�வவின தசற்ற ததவதத!  -  எம.ரிஷ�ன தஷரீப், இலங்தக -    
11. முகடுகள - - கமைல�ததவவி அரவவிந்தன (ச�ங்கப்பூர) -

12. ஆஞ்தசல� தனனிதமையவில இருந்ததப�து...    பஸ்க்க�ல தமைரிதக�.  தமை�ழ�ல ந�கரத்த�னம
க�ருஷ்ண� -

13. பல�தகட்கம ததரவகள  - தச�.சுப்புர�ஜ் -
14. மை�ற்றங்கள!  - தநடுந்தவீவ ககன  - கனட�  

15. வல� உணரந்தவன - தமைரித்தங்கம -
16. க�தலர த�னச் ச�றகதத!  முகநூல க�தல - கரு அரவவிந்தன -

17.நவீ வவிருமபும தூரத்த�ல  - ர�மப்ரச�த் (தசனதன) -
18.  வவிதந�தன  - ர�மப்ரச�த் ( தசனதன ) -
19. (ஒரு) மை�ற்றம  - தமையந்த� க�ரிதரன -

ஆங்க�லத்த�ல�ருந்து தமை�ழ�ல : லத� ர�மைக�ருஷ்ணன
20. நண்டு  - கமைல�ததவவி அரவவிந்தன (ச�ங்கப்பூர) -
21. இவரகளும சுவரகளும    - தச�.சுப்புர�ஜ் -

22.. கதரதய�ரத்து ச�ற நண்டு ….! - மைட்டுவவில ஞ�னக்கமை�ரன -
23. ந�ன அவனனிலதல'..  - வ.ந.க�ரிதரன

24. புகல�டம  ததடி  - ஸ்ரீரஞ்சனனி
25. நலல�ய்க்தகட்டுத்த�ன எனன தசய்யப்தப�க�தறன?  - தப�.கருண�கரமரத்த� (தபரல�ன)-

26.. உத�ரந்த இதலகள  - க.ர�ஜேமரஞ்சனனி (மைதலச�ய�) -
27.. த� ல ல� ன�  - - த�ஜ் (சசீரக�ழ�) -
28. தபண்கள...!    - த�ஜ் (சசீரக�ழ�) -

29. மை�னனலகள கூத்த�டும மைதழக்க�லம..  - றஞ்ச�னனி (தஜேரமைனனி) -
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30. இனனும மைலடிய�...?  - அன�மை�க� பவிரித்த�மை� -
31. அமமை�வவின ந�ழல!   - புத�யமை�தவவி, முமதப -
32. பச�!  - வவி. ரி. இளங்தக�வன ( பவிர�னஸ் ) -

33. இந்த வ�ரம ர�ச�பலன!  புத�யமை�தவவி (முமதப)
34. கறந�வல:  'த�ருப்ப�தங்களுக்கச் சமைரப்பணம'  -ந�கரத்த�னம க�ருஷ்ண�-

35. முத�தய�ர இலலம!  - கமைரதவலன -
36. நடுவழ�யவில ஒரு பயணம! - வ.ந.க�ரிதரன -
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1. உண்தமயதொனை ஆரியன்!  -  தமதொஹமட் நதொஸதிகு அலதி (Mohammed Naseehu Ali)- மதிழதில்: 

மத்துலதிஙகம்

கததொசதிரியதரப் பற்றதி:
க�ன� ந�ட்தடச் தசரந்த எழுத்த�ளர தமை�ஹமைட் ந�ஸ�க அல�தமை�ஹமைட் ந�ஸ�க அல� (Mohammed 
Naseehu Ali) ஆப்பவிரிக்க�வவின, க�ன�தவப் பவிறப்பவிடமை�கக் தக�ண்டவர. தற்தப�து அவர வச�ப்பது ந�யூ 
தய�ரக்க�ல. இளம வயத�ல எழுதத்தத�டங்க� த�டீதரனற புகழ் தபற்றவர. இவருதடய கததகளும, 
கட்டுதரகளும ந�யூதய�ரக் தடமஸ், ந�யூ தய�ரக்கர தப�னற பவிரபலமை�ன பத்த�ரிதககளனில 
பவிரசுரமை�யவிருக்க�னறன. இவர ஓர இதசக்கதலஞருமகூட. சமைமீபத்த�ல இவர எழுத�ய 'மைலலம ச�தல' 
எனற ச�றகதததய ந�யூ தய�ரக்கரில படித்துவவிட்டு, ஆப்பவிரிக்க�வவின ச�னுவ� ஆச்ச�பவி, தபன ஒக்ரி 
தப�ல இனதன�ருவர தத�னற�வவிட்ட�ர எனற ந�தனத்ததன. கடந்தமை�தம அவருதடய ச�றகததத் 
தத�கத� The Prophet of Zongo Street தவளனிய�னதப�து அதத முதல�ள�க ந�னற வ�ங்க�தனன. அத�தல 
தவளனிய�ன 'உண்தமைய�ன ஆரியன' எனற இந்தக் கதத எனக்க மை�கவம பவிடித்துப்தப�னது. 
உலகத்த�ன இரு ப�கங்களனில இருந்து புலமதபயரந்து ந�யூ தய�ரக்க�ல வ�ழும இருவருதடய கதத. 
இது இனனும மைற்ற ந�டுகளனில இருந்து புலமதபயரந்தவரகளுக்கம தப�ருந்தும. அதததய கசீதழ 
தமை�ழ�தபயரத்த�ருக்க�தறன. -

ந�ன ல�கவவிட் லவஞ் க�ளப்பவில இருந்து தவளனிதய வந்ததப�து அத�க�தல மனறமைணவி. 
வவீத�யவில ஒரு ச�லரின நடமை�ட்டதமை இருந்தது. வவீடற்றவரகள ந�தற வண்டிகதளத் 
தளளனினர; சனங்கள தநருக்க�யடிக்கம, புதக சூழ்ந்த ப�ரகளனில தவதலதசய்பவரகளும, 
சங்கசீதக்க�ரரகளும தங்கள அனதறய கடுதமைய�ன உதழப்தப முடித்துவவிட்டு வவீட்டுக்க 
த�ருமபவிக்தக�ண்டிருந்தனர. தப�தத ந�தறந்த இனனும ச�லர தவற எங்க�வது 
ச�ப்பவிடதவ�, அலல தமைலும கடிக்கதவ� அதலந்தனர.

அந்த தநரம தகட்ட தநரத்த�ல வ�டதகக்க வ�கனதமை�னற பவிடிப்பது அவ்வளவ கடினமை�ன
க�ரியமை�க இருக்கம எனற ந�ன ந�தனக்கவவிலதல. க�தலயவிதல� அலலது பரபரப்ப�ன 
மை�தலயவிதல� அலலது தவளளனி, சனனி பவினனனிரவகளனிதல� அது அத்ததன சுலபம இலதல. 
அதுவம ஒரு கறப்பு முகத்தத வ�டதகக் க�தர�ட்டிகள த�ருமபவியும ப�ரக்கமை�ட்ட�ரகள.
இரண்டு வ�டதகக் க�ரகள வசத�ய�க க�ளப்புக்க முன தரித்து ந�னறன. ந�ன எனனுதடய
இரண்டு ஜே�மதப தமைளங்கதளயும, தபசும தமைளத்ததயும, அதன உதறகதளயும சுமைந்தபடி 
முதல க�தர அணுக�தனன. அந்தக் க�ரின ச�ரத� இரண்ட�வது க�ர ச�ரத�யுடன ஏதத� 
ஆதவசமை�க தபசுவதத ந�றத்த�வவிட்டு தகதயக் க�ட்டி 'ஓ, நண்பதர வ�ரும, வ�ரும' 
எனற�ன. அவனுதடய தபச்ச�ல க�ழக்க மைத்த�யததர வ�தட வவீச�யது. க�தரக்கம, 
அலதபனனிய� அலலது துருக்க�ய�கக்கூட இருக்கல�ம. ய�ர 
கண்டது? அவன தக�ஞ்சம தத�க்தகய�க, ஐமபது வயது வ�க்க�ல இருந்த�ன.

இத்ததன வருடங்களனில எனதனச் சவ�ரி ஏற்கம ச�ரத�களனினுடன�ன என உறதவ 
வரணவிப்பத�ன�ல சண்தட - சமை�த�னம எனற தச�லலல�ம. ச�ல தவதளகளனில அது 
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தமை�சமை�ன பதகய�கவம மை�றவதுண்டு. இந்த டிதரவரகள, வவீத� தவற�ச்தச�டி,  அவரகள 
தத�ழ�ல மைந்த ந�தலயவில இருக்கம தநரங்களனில மைட்டுதமை எனதன ஏற்றவ�ரகள. 
அவரகளுடன சுமுகமை�க இருக்கதவண்டும எனற கட்ட�யம எனக்க�லதல. இனதறய 
ச�ரத� தக�ஞ்சம நலலவனதப�ல தத�னற�ன�லும எனனுதடய 
வழதமைய�ன தத�ரதணதய உதற�வவிடுவது கடினமை�கதவ இருந்தது.

ந�ன ச�மை�னகதளத் தூக்க�க்தக�ண்டு க�ரின ட்ரங்தக அணுக�யதும அவன எனக்க உதவ 
வந்த�ன. 'ந�ன இததப் ப�ரத்துக்தக�ளக�தறன. நவீங்கள ச�ற�ய தபயுடன உளதள ஏறங்கள' 
எனற�ன. அப்படிதய என ஜே�மதப தமைளங்கதள வ�ங்க� ட்ரங்க�தல தவத்து மடின�ன.

'புரூக்ல�னுக்க� தப�க�றவீரகள?' அவன தகட்ட�ன.

பவின கததவ தந�க்க� நடந்தவ�ற 'ஆம, ப�ரக் ஸ்தல�ப்' எனதறன.

க�ரின உளதள புத�த�கத் ததளனித்த ஏதத� வ�சதன நலல மைணம வவீச�யது. ஆன�ல அது 
மைதறக்க முயனற ச�கதரட் தநடி இனனும அடிவ�ரத்தல�ருந்து அகலவவிலதல. வ�ரத்த�ல 
ஒரு ந�ள எனற ஆப்பவிரிக்க ஜே�ஸ் வ�த்த�யக் கழுவக்க, க�ற்தற�ட்டம இலல�த 
ந�லவதறக் க�ளப்பவில, தமைளம வ�ச�த்தத�ல எனக்க கண்கள எரிந்து நவீர கச�ந்தது.

டிதரவருக்க க�த்த�ருக்கமதப�து என பகல தவதலதயப் பற்ற� தய�ச�த்ததன. அங்தக 
பத்து மைணவிக்க ந�ன ந�ற்கதவண்டும. ந�ள�ந்தம ஒரு கமபுயூட்டர த�தரக்க முன 
உட்க�ரந்து மைணவிக்கணக்க�க கமபனனி இதணய தளங்கதள உண்ட�க்கவதும, 
புதுப்பவிப்பதுமை�க�ய என தவதலதய ந�தனத்த மை�த்த�ரத்த�தலதய தச�ரவ இனனும 
கூடியது.

ச�ரத� க�ருக்கள ஏற�யதும 'உங்கள முகவரி எனன?' எனற�ன.
ந�யூதய�ரக் ச�ரத�கள அரச�யல வவிவ�தங்களுக்க தபரதப�னவரகள. தபச்தச வளரத்த 
எனக்க பவிரியமை�லதல எனபதத உணரத்துவதற்க�க தவடுக்தகனற பத�ல கூற�தனன. அது 
அவனுக்க புரிந்தத�கத் ததரியவவிலதல.
'நவீங்கள எங்தகயவிருந்து?' அவன தகட்ட�ன.

'புரூக்ல�ன' ந�ன கூற�தனன.

'இலதல, இலதல. எங்தகயவிருந்து வந்தவீரகள எனற தகட்தடன.'

'ஓ, க�ன�வவில�ருந்து.'
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'எனக்க க�ன� ததரியும. அங்தகயவிருந்து எனக்க அதநக க�ர ச�ரத� நண்பரகள 
இருக்க�ற�ரகள.'

'அப்படிய�!'

'ந�ன ஆரமை�னனியன.' அவனுதடய முகத்த�ல தத�னற�ய ச�ரிப்பவில அளவவிலல�த தபருமை�தம 
ததரிந்தது.

'நலலது.'
ந�ங்கள அப்தப�து சமை�க்தஞ வவிளக்ககளுக்க முனன�ல ந�னற�ருந்தத�ம. இவன எனனனிடம
தவற தகளவவிகள தகட்பதத ந�றத்துவதற்க�க ந�ன க�ர யனனல வழ�ய�ல 
ப�ரத்துக்தக�ண்டிருந்ததன.

'அப்ப நவீங்கள ஓர இதசக்கதலஞர�?'

ந�ன நவீளமை�க மச்தச தய�ரித்து தபருமச்சு வவிட்டுக்தக�ண்தட 'ஆம' எனதறன.

'எனனுடன தபச வவிருப்பமை�லதலய�, நண்பதர. எனக்க சகமைனனிததர மை�கவம பவிடிக்கம.'

எப்படியவிருந்த�லும எனக்க எனன எனற ந�தனத்தபடி த�ருமபவி 'இலதல, ந�ன மை�கவம 
கதளத்த�ருக்க�தறன' எனதறன.

'தகளும, நண்பதர.' அவன த�ருமபவி கண்ண�டி தடுப்பு வழ�ய�ல எனதனப் ப�ரத்த�ன. 
'இங்தக முனன�தல வந்து உட்க�ருங்கள. பரவ�யவிலதல' எனற�ன. 'இருக்கட்டும' எனதறன
ந�ன. ஆன�ல ந�ங்கள ஒனபத�வது ததருதவ கடந்ததும அவன த�டீதரனற பவிதரக் 
தப�ட்டு க�தர ஒரு பக்கத்த�ல ந�றத்த�ன�ன. பவினன�தல வந்த க�ரகள வவிட�மைல தஹ�ரன
அடிக்கத் தத�டங்க�ன.

'ந�சமை�ய்ப் தப�கட்டும.' அவன ச�ரித்தபடி நகர�மைல ச�வக�சமை�க 'முனனுக்க வ�ரும, 
நண்பதர' எனற�ன.

ந�ன கததவத் த�றந்து தவளனிதய வந்ததன. முன இருக்தகயவில உட்க�ரந்து கததவச் 
ச�த்த�ய பவிறக ச�ரத� தச�னன�ன 'இது எவ்வளதவ� நலலது, நண்பதர. எனதனப் 
ப�ருங்கள. எனக்க உலகத்தவர எலதல�தரயும பவிடிக்கம. நவீங்கள எங்தகயவிருந்து 
வந்த�லும எனக்க பரவ�யவிலதல.' அவன தச�னனதற்க என முகத்த�ல ஏத�வது மை�ற்றம 
எத�ரப�ரத்த�ன. ஆன�ல ந�ன ஒருவவித உணரச்ச�தயயும க�ட்ட�து மைதறத்துக்தக�ண்தடன.
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'எனக்க ததரியும, எனக்க ததரியும.' வவிவ�தத்த�ல தத�லவவியதடந்தவர 
வவிட்டுக்தக�டுப்பதுதப�ல தபச�ன�ன. 'எங்களனில பலர கறப்பரகதள ஏற்றவது க�தடய�து. 
ந�ன அப்படி இலதல. எனதன அதழப்பவர எவதரயும ஏற்றதவன.'

கறப்பு மைனனிதரில கரிசதன தக�ண்ட ஒரு கற்ற உணரவளள தவளதளக்க�ரனதப�ல 
இவன நடப்பத�க எனக்கப் பட்டது. இவனுதடய கரிசதன உண்தமைய�கக்கூட 
இருக்கல�ம. ந�ன ச�லதவதளகளனில கணவ�ன�க நடப்பதுதப�ல இவனும மைற்ற 
ச�ரத�களனின நடத்தததய சரிக்கட்டுவதற்க�க நலலவனதப�ல நடக்கல�ம. ந�ன அததப் 
தப�ருட்படுத்தவவிலதல, எனதன தனனிய�க வவிட்ட�ல தப�தும எனற ந�தனத்ததன. ஆன�ல
தபசுவதற்க வ�தயத் த�றந்ததப�து மை�த்த�ரம, 'நவீங்கள மை�க நலலவர�க இருக்க�றவீரகள,' 
எனதறன.

'ஆம, ந�ன நலலவனத�ன.' அவன ச�ரித்தபடி தச�னன�ன, 'இங்தக புதக பவிடிக்கல�ம, 
ததரியுமை�?' த�டீதரனற ஒரு தவளனிந�ட்டு ச�கரட் பக்கட்தட தசரட் தபயவில�ருந்து உருவவி 
எனனனிடம நவீட்டின�ன.

'இலதல, நனற�. ந�ன புதகப்பத�லதல.'

'எனனவம புதகக்கல�ம. எனனனிடம கஞ்ச�வம உண்டு, தவணுமை�?

'தவண்ட�ம. எதுவதமை ந�ன புதகப்பத�லதல.'

'உமைக்க எனன நடந்தது? புதக பவிடிக்க�த இதசக்கதலஞன,' கரகரத்த கரல�ல ச�ரித்த�ன.

அவன ச�கதரட்தட வ�யவில தப�ருத்த�, தலட்டதர ததடியபடி, 'உங்களுக்க 
பரவ�யவிலதலய�?' எனற�ன.

'இலதல' எனதறன.

அடுத்த ச�க்னல வவிளக்க�ல ச�கதரட்தட பற்றதவத்த�ன. ந�ன அவசரமை�க என வவீட்டு 
நமபதர அதழத்ததன. மனற முதற மைணவி அடித்தபவின பத�ல� வந்துவவிட்டது. எனன 
•பவிர�னஸ�சுக்க தகவல வவிட்தடன. 'ஏ, இது ந�ன. 
வவீட்டுக்க வந்துதக�ண்டிருக்க�தறன. உனதன எழுப்பவவிலதல எனற ந�தனக்க�தறன. 
வவிதரவவில அங்தக ந�ற்தபன.'

இப்படி நடு இரவ த�ண்டி ந�ன தவதல முடித்து வருமதப�து எனனுடன தசரத்து 
வவியரதவ மைணமும, புதக மைணமும வந்துவவிடும. அவள அது தனதன தத�ந்த�ரவ 
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தசய்வத�லதல, அப்படிதய தனனுடன படுக்கல�ம எனற தச�லல�யவிருந்த�லும நடு 
ந�ச�யவில அவதள எழுப்புவது எனக்க கற்ற உணரதவக் தக�டுத்தது. ஆன�ல இனற�ரவ, 
என ந�தனவவில�ருக்கம தவற எந்த இரதவக் க�ட்டிலும, எனக்க •பவிர�னச�ஸ�ன அனபும, 
தத�டுதகயும தததவய�க இருந்தது.

ந�ன தசலதபச�தய சட்தடப் தபக்கள தவத்துவவிட்டு இந்த ஆரமை�னனியனனிடம இருந்து தப்பவி
எனதனச் சூழ்ந்த�ருந்த பவிரச்ச�தனகளனில மழ்க�தனன. இரண்டு மை�தம முனபு க�ன�வவில 
இருக்கம என தபற்தற�ர தத�தலதபச�யவில எனதன அதழத்து த�ங்கள அங்தக நலல 
கடுமபத்த�ல, கணமை�ன ஒரு தபண்தண எனக்க ப�ரத்த�ருப்பத�க கூற�ன�ரகள. ந�ன 
அவரகளனிடம சண்தட தப�ட்தடன. அதற்க பவிறக அவரகதள அதழக்கவவிலதல. 
அதமைத�தய தத�தலத்து, மைனம தச�ரந்துதப�ய் இருந்த� •பவிர�னச�ஸ�டம 
தச�லலவவிலதல. மனற வருடங்கள�க ந�ங்கள ஒனற�க வ�ழ்க�தற�ம.

ஆன�ல இந்த ஆரமை�னனியதன இலகவவில த�தச த�ருப்ப முடிய�து.
ந�ன தத�தலதபச�தய முடித்தது ததரிந்ததும அவன தத�டங்க�ன�ன. 'உமைக்கத் ததரியுமை� 
ந�ங்கள கதலஞரகள வவித்த�ய�சமை�னவரகள; ஒருவதரயும தவறப்பது க�தடய�து.'

ந�ன ததலதய ஆட்டிதனன. தசலதபச�யவில இனதன�ரு அதழப்பு தசய்ய�தததயவிட்டு 
எனதனதய ந�ன த�ட்டிக்தக�ண்தடன.

'ந�னும ஒரு இதசக்கதலஞனத�ன, உமைக்க ததரியுமை�?'

'அப்படிய�?'

'உமைக்க சுரண� ததரியுமை�?'

'சுரண�, அது எனன? ஒருவவித இதசய�?'

'இலதல, இலதல. அது ஓர இதசக் கருவவி. சுரண�த�ன எனனுதடய சனங்களனின, 
உச்சக்கரலுக்க ஏற்ற முதல�வது சக்ஸதப�ன.' அவன தபசுமதப�து 'ர' உச்சரிப்பு உருண்டு 
உருண்டு வந்தது.

'அந்த வ�த்த�யத்ததய� நவீர வ�ச�ப்பபீர? சுரண�.'

'இலதல, இலதல, இலதல, நண்பதர. நவீங்கள சரிய�க உச்சரிக்கவவிலதல. ந�ங்கள அதத 
சுரரண�ஹ் எனதப�ம.'
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'ஓதக, சுரரண�ஹ்.' அவன தச�னனமை�த�ரிதய 'ர' க்க அழுத்தம தக�டுத்து 'ஹ்' க�ல 
முடித்ததன.

'அததத�ன, நண்பதர.' அவன சந்தத�சத்த�ல கத்த�ன�ன.

'எனனதவ�. அப்படிய�ன�ல இந்த சுரரண�ஹ்தவ நவீர வ�ச�ப்பபீர�?'

'ந�ன அதனத்ததயும வ�ச�ப்தபன. சுரரண�ஹ், டூடுக், ட�வல, தட�•ல, சுல�ச். எததக் 
தக�ண்டுவந்த�லும வ�ச�ப்தபன.' வலது தகதய தமைலும கசீழும தபரித�க ஆட்டியபடி 
ஆரவமை�கப் தபச�ன�ன. 'ந�ன கனூன கூட வ�ச�ப்தபன, உமைக்க கனூன 
ததரியுமை�?' எனற�ன.

'இலதல, கனூன ததரிய�து.'

'நவீர ஓர இதசக்கதலஞன, ஆன�ல உமைக்க கனூன ததரிய�து,' அவன தத�டரந்த�ன.

'இங்தக ப�ரும. என சனங்களனின சரித்த�ரத்தத மைதறத்துவவிட்ட�ரகள. கனூனத�ன 
உலகத்த�ன முதல ஹ�ரப்பவிஸ்தக�ட். அததக் கண்டுபவிடித்தது என சனங்களத�ன.'

ந�ன மைனதுக்கள, ஆரவம கதறய�த இவன அடுத்தத�க எனனத்தத தன சனங்கள 
கண்டுபவிடித்தத�க தச�லவ�ன எனற ஊக�க்கப் ப�ரத்ததன. எனற�லும ததலதய அதசத்து
ஆதமை�த�த்ததன. இந்தச் ச�ரத�யவின அற்புதம வ�ய்ந்த ஆரமை�னனிய முனதன�ரகள 
கண்டுபவிடித்த உச்சக்கரல சக்ஸதப�ன, முதல�வது. அவரகள கண்டுபவிடித்த 
ஹ�ரப்பவிஸ்தக�ட்டும, முதல�வது. ஆகதவ முதல�வது பவிய�தன�தவக் கண்டுபவிடித்ததும 
அவரகதள எனற ஆக�றது. என மதளயவில ஒரு தப�ற� தட்டியது. அவன தச�லவது 
உண்தமையவிலதல. உலகத்த�ல தப�ன அலலவ�?

'மைனனனியுங்கள. தக�ற� உமைக்க ததரியுமை�?' ந�ன தகட்தடன.

'தக�ற�, இதசக்கருவவிய�?'

'ஆமை�ம. ஹ�ரப்லூட், கசீதழ தபரிய கடுதவயுடன, இருபது தந்த�கள தக�ண்டது. அது 
தமைற்க ஆப்பவிரிக்க�வச் தசரந்தது.'

'அதற்தகனன?' அவன தகட்ட�ன.

'எனக்க ததரிந்த சரித்த�ரத்த�னபடி தக�ற�த�ன உலகத்த�ன முதல ஹ�ரப்பவிஸ்தக�ட். 
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ஆகதவ அதுதவ உலகத்த�ன முதல பவிய�தன�வம' எனதறன.

'இலதல. இலதல. இலதல. ஆரமை�னனியரகளனின ந�கரிகத்தத த�ண்டி ஒனறதமை இலதல,' 
அவன கத்த�ன�ன. 'எலதல�ருக்கம ததரியும, ந�ங்களத�ன முதல ஹ�ரப்பவிஸ்தக�ட்தட 
கண்டுபவிடித்தவரகள எனபது. ஆகதவ பவிய�தன�வம எங்களுதடயதுத�ன.'

'இத�ல ந�ங்கள வவித்த�ய�சப்படுக�தற�ம எனபதத ஒப்புக்தக�ளதவ�ம,' எனதறன.

ந�ங்கள இப்தப�ழுது மை�னஹட்டன வருவதற்க முனப�க உளள கதடச� ச�க்னல 
வவிளக்க�ல ந�னதற�ம. இது கன�ல ததருதவயும, தப�தவரி ததருதவயும கறக்கறக்கம 
சந்த�. எனனுதடய மைறப்பவில ச�ரத�யவின உற்ச�கம வற்ற�வவிட்டது. வவிழுந்துதப�ன 
முகத்துடன, ச�கதரட்தட தமைமௌனமை�க இழுத்து, அடுத்து எனன தபசுவது எனற 
தய�சதனயவில ஆழ்ந்த�ருந்த�ன. வவிளக்க பச்தசக்க மை�ற�யது. அவன க�தர எடுத்ததும 
அது துளளனிப் ப�ய்ந்து பக்கத்து வவீத�யவில ஓடிய இரண்டு கப்தப வண்டிகதள ஏறக்கதறய 
இடித்துவவிட்டது. 'ந�சமை�ய்ப் தப�' எனற அவரகதளப் ப�ரத்து இதரந்தபடிதய ஓட்டின�ன. 
அவன தக�ஞ்சதநரம த�றமை�ற�க வண்டிதய தசலுத்த�யத�ல இனதன�ரு தவகமை�ன 
க�ருடன தமை�துவது நூல�தழயவில தவவிரக்கப்பட்டது. இவ்வளவக்கம அவன எனனுடன 
ஒரு வ�ரத்ததயும பரிமை�றவவிலதல. அதத ந�ன வரதவற்தறன. எங்கள கருத்து 
தவற்றதமை கதடச�யவில தவதல தசய்துவவிட்டது. எனக்க கதரச்சல தக�டுக்க�மைல 
எனதன தனனிய�க வவிட்ட�ன. ந�ன முகத்தத த�ருப்பவி யனனல வழ�ய�கத் ததரிந்த 
மை�னஹட்டன வ�ன வவிளனிமபவின அழதக பருக�தனன. அது ஒரு ஈரப்பவிடிப்ப�ன இருள 
படிந்த இரவ. உலக வரத்தக தமைய கட்டிடங்கள இரண்டு எரியும தவளளனிகள தப�ல 
ததரிந்தன. நகரத்த�ன வவிளனிமதப ப�ரக்கம ஒவ்தவ�ரு முதறயும எனனதவ� எனக்க 
தவற்ற�யும, உற்ச�கமும ஏற்பட்டு, எனனுதடய அதமைரிக்க இதசக் கனவ ந�தறதவறம 
எனற நமபவிக்தக பவிறக்கம.

ப�லத்த�ன நடுவவில வண்டி தப�கமதப�து ச�ரத� உளற�ன�ன, 'உமைக்க ஆரமை�னனிய� 
ததரியுமை�?' மைறபடியும தத�டங்க�வவிட்ட�ன எனற ந�ன ந�தனத்ததன. ச�ற�து த�மைத�த்து 
'எனன தகட்க�றவீர?' எனதறன.

'ஆரமை�னனிய�தவப் பற்ற� உமைக்க ஏத�வது ததரியுமை�?'

'ந�ச்சயமை�க. முந்த�ய தச�வவியத் யூனனியனனில ஒரு பகத�, தஜே�ரஜே�ய�வக்க அருக�ல.'

'உமைக்க உலக வதரபடம நலல�க, நலல�க ததரியும' எனற�ன. ந�ன ஒரு தப�ய்ப் 
புனனதகதய உத�ரத்தபடி இவன இனனும எனன தசய்யப்தப�க�ற�ன எனற தய�ச�த்ததன.
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எனக்க ததல இடித்தது. என கண்கள ச�கதரட் ச�மபல�லும, அவன தககதள 
அதசக்கமதப�தும, ஊதுமதப�தும எழும புதகயவிலும எரிந்தன.

'ஆன�ல - ஆம, ஆம - முந்த�ய தச�வவியத் யூனனியன எனற தச�னனது சந்தத�சம. இனனி 
ஒரு தப�தும இலலதவ இலதல.' சற்ற ந�றத்த� ச�கதரட் துண்தட யனனலுக்க தவளனிதய 
வவீச�ன�ன. 'நூற்ற�ண்டுக் க�லங்கள�க பல இன மைக்கள எங்கதள ஆளப்ப�ரத்த�ரகள. 
ஆன�ல ந�ங்கள பலமை�ன சனங்கள. ந�ங்கதள முழு ஆச�ய�வவின, மைத்த�ய க�ழக்க�ன பூரவ
இனம.' அவன கரல உணரச்ச� வசப்பட்டிருந்தது.

'இங்தக ப�ருங்கள, துருக்க�தய ஸ்த�பவித்தவர..'

'அட்டரருக்' ந�ன கூற�தனன. தற்தசயல�க Orhan Pamuk எழுத�ய The Black Book எனற 
புத்தகத்தத ச�ல ந�ட்கள முனபுத�ன ந�ன படித்து முடித்த�ருந்ததன.
'நண்பதர, உமைக்க அத�க வவிசயம ததரிந்த�ருக்க�றது. நவீர ஒரு மை�க மை�க தகட்டிக்க�ரர�ன 
கறப்பு அ...அ..' அப்படிதய ப�த� வசனத்த�ல ந�னறவவிட்ட�ன. பவிறக 'இதசக்கதலஞன' 
எனற�ன. இந்த ஆரமை�னனியன எனதன தகட்டிக்க�ரக் கறப்பன எனற அதழத்த தன 
மடத்தனத்தத ந�தனத்துப் ப�ரத்த�ருப்ப�ன தப�ல. எப்படி தத�டருவது எனற ததரிய�மைல 
ச�ற�து தநரம அதசமௌகரியமை�ன ச�ரிப்பவில கழ�ந்தது. ச�ல தமைமௌனமை�ன தருணங்கள.

'நவீர தச�னனது சரி. ஆன�ல ஒரு த�ருத்தம உண்டு. அட்டரருக்த�ன நவவீன துருக்க�யவின 
பவித�. அட்டரருக்கக்க முனபு, ஏன துருக்க�க்க முனப�கக்கூட ந�ங்களத�ன இருந்தத�ம, 
ஆரமை�னனியரகள. ஹ�மை�ட்த�ன உண்தமைய�ன ஆத� சுலத�ன.' அவன கழற�யபடி கூற�ன�ன.

ந�ன எவ்வளவ அசுவ�ரஸ்யம க�ட்டின�லும ச�ரத� வவிரிந்து தக�ண்தட தப�கம தன 
கததகதள எனனனிடம கூறவதத ந�றத்துவத�கத் ததரியவவிலதல. பல நூற்ற�ண்டுகள�க 
அதசரியரகளும, ச�ய� துருக்க�யரகளும, ரஸ்யரகளும ஆரமை�னனியரகதள பூமை�யவில இருந்து 
ஒட்டுதமை�த்தமை�க அழ�க்க முயனற�ருக்க�ற�ரகள. ஆரமை�னனியரகதள இந்த 
ஆக்க�ரமை�ப்புகள�ல அடிபணவிய தவக்க முடியவவிலதல. தவலலமுடிய�த ஆத்மை�க்கள 
அவரகள. சரித்த�ரம ஒரு ந�ள மைறபடியும அவனுதடய சனங்கதள தவற்ற� தபறச் 
தசய்யும. அவரகதள மைறபடியும அரியதண ஏற்றம - பவிரபஞ்சத்த�ன அரியதண.

இது எலல�ம நடக்கமதப�து •பவிர�னச�ஸ் பற்ற� எனன�ல ந�தனக்க�மைல இருக்க 
முடியவவிலதல. அவளுதடய ஒதர வவிருப்பம சரித்த�ரம தசக் மைக்கதள மைறபடியும 
பலமுளளவரகள�க ஆக்கதவண்டும எனபது. அப்படி எனற�லத�ன அயல�ல உளள 
தப�ர�தச பவிடித்த ந�டுகள தங்கள ந�ட்டுடன, முந்த�ய ஐதர�ப்பவிய பவிணக்ககளனின தப�து 
நடந்ததுதப�ல, தசக் ந�ட்தட இதணக்க மை�ட்ட�ரகள.
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ப�லத்தத கடந்து பவிள�ட்புஷ் ததரு வருமதப�து ச�ரத� ஆரமை�னனியரகதளப் பற்ற�ய புகழ்ப் 
பவிரசங்கத்தத ஒரு முடிவக்க தக�ண்டுவந்த�ன. ந�ன அவன தபச�ய எலல�வற்தறயும 
தகட்டுக்தக�ண்டிருந்ததன எனற ப�வதனயவில ததலதய அதசத்ததன.

'ந�ன தச�லக�தறன, நண்பதர, துருக்க�யவில இனற ஒரு கல�ச்ச�ரம இருக்கமை�ன�ல 
அதற்க க�ரணம ஆரமை�னனியரகளத�ன. ந�ங்கள உண்ணும உணதவ அவரகள 
உண்க�ற�ரகள. ந�ங்கள சதமைப்பது தப�லதவ அவரகளும சதமைக்க�ற�ரகள. 
எங்கதளப்தப�லதவ அவரகள தத�ற்றத்த�லும இருக்க�ற�ரகள. ஆன�ல அவரகளுக்க 
த�ங்கள ஆரமை�னனியரகளத�ன எனபதத தகட்பதற்க அடி ஆழத்த�ல வவிருப்பமை�லதல. அந்த 
ஆத்மை�தவக் தக�னற உடமபவில இருந்து தவளனிதய வவீசதவ பவிரியப்படுக�ற�ரகள. ஆன�ல 
அதத எப்படிச் தசய்யமுடியும, நண்பதர.' தபரும ச�ரிப்பு ஒனதற ஆடமபரமை�கச் ச�ரித்த�ன.

ந�ன ததலதய ஆட்டியபடிதய தச�னதனன, 'ஒருக்க�லும முடிய�து.'
'நண்பதர, மை�கச் சரி. ஒருக்க�லும முடிய�து.' உரத்துச் சத்தமை�ட்டபடிதய ஞ�பகமைறத�ய�க 
அடுத்த வரிதசக்கள நுதழந்துவவிட்ட�ன. அந்த வரிதச ச�ரத�கள உருது, க�ரிதய�ல, 
ஜேமை�ய்க்கன, அரபு, ஆப்பவிரிக்கன எனற வதச தமை�ழ�கதள பவிரவ�கமை�க எடுத்துவவிட்டனர. 
ஆரமை�னனியன ஒருவ�ற சமை�ளனித்துக் தக�ண்டு தமைலும தத�டரந்த�ன. 'க�தரக்கம ஒரு 
க�லத்த�ல ஆரமை�னனிய�வ�க இருந்தது. ஆத�க�லத்து க�தரக்கமும அததச் சுற்ற�யவிருந்த 
பவிரததசங்களும ஆரமை�னனிய�த�ன.'

'ம'

'நமபமுடிய�து, அலலவ�.'

ந�ன ததலயதசத்ததன. க�ர ஓட்டுவத�ல ஆரமை�னனியனனின கவனம கதறயக் கதறய, 
எனக்க வரல�ற ப�டம புகட்டுவத�ல அவன க�ட்டிய ஆரவம கூடிக்தக�ண்தட வந்தது. 
அடிக்கடி எனதன த�ருமபவிப் ப�ரத்து ந�ன தசவவி மைடுக்க�தறன� எனபதத உறத� தசய்த�ன.

'இரண்ட�யவிரம வருடங்களுக்க முனனர ஆப்பவிரிக்க�வவின சூட�னனிலும, 
எத்த�தய�ப்பவிய�வவிலும இருந்தது ஆரமை�னனியரகளத�ன.'

ஏன உலகம முழுக்க ஆரமை�னனியரகள�ல ந�ரமபவி வழ�ந்தது எனற தச�லவதற்தகனன? ந�ன
ந�தனத்ததன. ச�ரத�யவினதமைலும, அவன சனங்களனின தமைலும எனக்க ஒருவவித 
அக்கதறயும க�தடய�து. கறப்பவின மைக்கள பவிரச்ச�தனயவில அவன ஏத�வது அக்கதற 
க�ட்டுக�ற�ன�? அதுதப�லத்த�ன இதுவம. துருக்க�யரகள ஆரமை�னனியரகதள அடக்க�ய�ண்டு 
துனபப்படுத்த�யதற்கம, தவளதளக்க�ரரகள கறப்பவின மைக்கதள அடிதமைப்படுத்த�யதற்கம 
இப்படிய�ன மட எண்ணதமை க�ரணம எனற ந�ன தச�லல வவிருமபவிதனன.
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ஆன�ல எனன�ல தச�லல முடிந்தததலல�ம, 'நவீர தச�லவது எனக்க புரிக�றது. ஆன�ல 
இப்படிய�ன மைனனித தக�டுதமைகளுக்க ஒருத்தர எனன தசய்வது.' அவன பத�ல 
தச�லலவவிலதல. இந்த பயம தரும தமைமௌனத்தத கதலக்க ந�ன தத�டரந்ததன. 
'ந�ன எனன தச�லக�தறன எனற�ல, ப�ரும அதமைரிக்க� எனன தசய்தது? அதமைரிக்க 
யப்ப�னனியரகதளக் தக�டுதமைப் படுத்த�யது. அதததய யப்ப�னனியரகளும இரண்ட�ம உலக 
யுத்தத்த�ல தக�ரியரகளுக்க தசய்த�ரகள. தவளதளக்க�ரரகள எங்கதள அடிதமைகள�க 
ஆண்ட க�லத்த�ல தசய்ததத ப�ருங்கள. இப்தப�ழுது ந�ங்கள தபச�க்தக�ண்டிருக்கம இந்த
தருணத்த�ல இஸ்தரல�யரகளும ப�லஸ்தவீனரகளும ஒருத்ததர ஒருத்தர தக�லக�ற�ரகள. 
தசரபவியரகள தப�ஸ்னனியரகதளக் தக�லக�ற�ரகள. ஹ்ட்டுக்கள துட்ஸ�யதர 
ஒழ�க்க�ற�ரகள. இதுத�ன உலக நடப்பு, இதுத�ன வ�ழ்க்தக.' ச�ரத� த�டீதரனற ஒரு 
வ�ரத்ததயும உத�ரக்க�மைல தமைமௌனமை�க�யத�ல க�தடத்த அதசமௌகரியமும, ந�ன தவதற�ரு
தப�க்க�ல தப�க�தறன எனற உணரவம எனதன தமைதல தபசவவிட�மைல ந�றத்த�யது. 
அவதனப் ப�ரத்ததப�து அவன ந�ன தச�னன ஒவ்தவ�ரு வ�ரத்தததயயும ஆழமை�க 
தய�ச�ப்பவனதப�ல க�ணப்பட்ட�ன. கதடக்கண்ண�ல எனதனப் ப�ரத்துவவிட்டு 
ஆரமை�னனியன மைறபடியும தத�டங்க�ன�ன. 'நண்பதர, நவீர முக்க�யமை�ன பல வவிடயங்கதள 
தச�னனவீர. ஆன�ல அத�ல அத�முக்க�யம வ�ய்ந்த வ�க்க�யம 'ஒருத்தர எனன 
தசய்யமுடியும?' எனபது.'

'உண்தமைத�ன. இந்த ந�ட்தடப் ப�ருங்கள. கறப்பவின மைக்கள த�ங்கள அனுபவவித்த 
தக�டுதமைகளுக்க இழப்பபீடு தகட்கமதப�து தவளதளய�ட்கள 'மைறந்துவவிடு' எனக�ற�ரகள. 
உண்தமை ச�லதவதளகளனில தக�டூரமை�னது. கடினமை�ன வ�ழ்க்தகதய அனுபவவித்துத்த�ன 
தவீரக்கதவண்டும எனற அவரகள கூறக�ற�ரகள,' ந�ன தச�னதனன.

ந�ன இப்படி உணரச்ச� வசப்பட்டது எனக்தக ஆச்சரியமை�க இருந்தது.
'நண்பதர நவீங்கள தச�லவது எனக்க புரிக�றது,' ச�ரத� மைறபடியும தத�டங்க�ன�ன. க�தர 
தவகம கதறத்து எனனுதடய ததருவக்கள இடப்பக்கமை�கத் த�ருப்ப ஆயத்தப் 
படுத்த�ன�ன. 'நவீங்கள தச�லக�றவீரகள மைனனிதரகள எப்தப�ழுதும இனதன�ரு மைனனிததர 
வததப்ப�ரகள; ச�ல சமையம தக�லலக்கூடச் தசய்வ�ரகள எனற. ந�ன ஓர உத�ரணம 
தச�லதவன. க�டுகளனில புல�ய�னது ச�ங்கத்தததய�, ச�றத்தததயதய� உணவக்க�க 
த�க்க�து. அது எப்பவம வல�தமையவிலல�த, தனதன ப�துக�க்க ததரிய�த 
இனதன�ரு மை�ருகத்ததத்த�ன த�க்கம. வல�தமை கதறந்த மை�ருகம பலமுளளத�க 
மை�ற�ன�ல அலலது சண்தடதப�ட்ட�ல ஒழ�ய புல� எப்தப�ழுதும அதததய ச�ப்பவிடும. 
வ�ழ்க்தகயவிலும அப்படிதய. ச�ல மைனனிதர எப்தப�ழுதும இனதன�ருத்ததர வவிழுங்க�யபடிதய
இருப்ப�ரகள. நவீங்கள தசய்யதவண்டியது, மைற்றவரகள ச�ப்பவிடுவது நவீங்கள�க இலல�மைல 
ப�ரத்துக்தக�ளவது.' ச�ரத� தச�னனதத ந�ன அதச தப�ட்டுக்தக�ண்டு இருக்கமதப�து 
அவன மைறபடியும தத�டங்க�ன�ன.
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'ஆரமை�னனியன சனங்களுக்க இதழக்கப்பட்ட இனனலகள தப�னற இனனிதமைல ஒனற நடக்க 
ந�ங்கள வவிடமை�ட்தட�ம. எங்கள எத�ரக�லத்தத ந�ங்கதள தவீரமை�னனிப்பதற்க கரல 
எழுப்புதவ�ம. ஆன�ல நண்பதர, கறப்பரகள�ன உங்கள பவிரச்ச�தன அதுத�ன.'

'எப்படி?' ந�ன தகட்தடன.

'ஏதனனற�ல நவீங்கள தமைமௌனமை�க இருக்க�றவீரகள; ஏதனனற�ல தப�ர�டுவதத 
ந�றத்த�வவிட்டீரகள. ஏதனனற�ல உங்களுக்க பச�யவிலதல. ஏதனனற�ல நவீங்கள 
மைனனனிக்க�றவீரகள. ஆன�ல அது தபரிய பவிதழ. நவீங்கள எச்சரிக்தகய�க இலல�வவிட்ட�ல 
மைறபடியும அவரகள உங்கதள ச�ப்பவிட்டு வவிடுவ�ரகள.'
ச�ரத� கட்டிதயழுப்பவிய வ�தத்தத தகரக்க த�ட்டமை�ட்டு ந�ன இப்படி கூற ந�தனத்ததன. 
'ய�ர ய�தர ஆண்ட�லும இறத�யவில மைனனிதரகள வரல�ற்ற�ன தகப்தப�மதமைகதள. ஒரு 
கழுததயவில தங்க ந�ணயங்கதள ஏற்ற� வந்து தப�த�தய 
இறக்க�தவத்துவவிட்டு கழுதததய வவிரட்டுவதுதப�லத்த�ன வரல�றம எங்கதள நடத்தும.' 
ஆன�ல அதத ந�ன கூறவவிலதல. ச�ரத� கதடச�ய�க தச�னன வ�ரத்ததயவில ச�ற�து 
எனனுதடய இன மைக்கள பற்ற�ய உண்தமையும இருந்தத�ல தமைமௌனம ச�த�த்ததன.

ந�ன யனனல வழ�ய�கப் ப�ரத்ததப�து எங்கள கட்டிடத்துக்க வந்துவவிட்டிருந்தத�ம.

'கட்டிட நமபர 823' எனதறன.

'இடதமை�, வலதமை�?'

'வலது பக்கம, கதடச�.'

'பவிரச்ச�தன இலதல, நண்பதர. ஆன�ல ந�ன ஒனற தகட்கதவண்டும.'

'ஓதக.'

க�தர வ�சல�ல ந�ற்ப�ட்டுமதப�து அவன தகட்ட�ன, 'சரத்துஸ்ற்ற� பற்ற�க் 
தகளவவிப்பட்டிருக்க�றவீரகள�?' அப்படிதய த�ருமபவி எனதனப் ப�ரத்த�ன. மை�க சமைமீபமை�க 
இருந்தபடிய�ல அவன மக்க�ல இருந்து தவளனிப்பட்ட க�ற்ற என தநற்ற�யவில அடித்தது.

ந�சமை�ய்ப் தப�ச்சு.

ந�ன நவீட்தசயவின Thus Spake Zarathustra தவயும, இனனும ஆத� புர�ண இதறதூதர பற்ற�ய 
இலக்க�யத்ததயும எனனுதடய பலகதலக் கழக பதழய க�தரக்க தத்துவ ப�ட வகப்பவில 
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கற்ற�ருந்ததன. ஆன�ல அவரிடம 'இலதல' எனதறன. 'கடவள எனபவருக்க முனபு வந்த 
அஹ்ர� மைஸ்ட� த�ன முதற் கடவள. அவருதடய தூதரத�ன 'சரத்துஸ்ற்ற�,' எனற�ன.

ந�ன ததலதய அதசத்ததன. 'ஆரமை�னனியரகள�க�ய ந�ங்கள இனறம அஹ்ர� 
மைஸ்ட�தவயும, அவருதடய தூதர�ன சரத்துஸ்ற்ற�தவயும வணங்கக�தற�ம. அவர 
க�க்கசஸ் மைதலப்பகத�தய தசரந்தவர, ஆகதவ ந�ங்கள....' என எத�ரப�ரப்தபக் 
கூட்டுவதற்க�க ந�றத்த� எனதனப் ப�ரத்துவவிட்டு மைமீண்டும தத�டரந்த�ன. 
'ஆரமை�னனியரகளத�ன உண்தமைய�ன க�க்கசஸ்க�ரரகள, ஆகதவ ந�ங்கதள உண்தமைய�ன 
ஆரியர.' அவனுதடய தத�னனியவில தவற்ற� ஒல�த்தது.

ச�ரத� எப்படி சரத்துஸ்ற்ற�வவில ஆரமபவித்து, அவரகள கடவள�ன அஹ்ர� மைஸ்ட�வவிடம 
தசனற அத�ல�ருந்து தத�னதமைய�ன க�க்கசஸ் ஆரமை�னனியரகளத�ன ஆரியரகள எனற 
வவிடயத்தத கண்டுபவிடித்த�ன எனபது எனக்க புரியதவ இலதல. ஆன�லும ந�ன ஏத�வது 
தச�லலப்தப�ய் அது மைமீண்டும அவதன தூண்டிவவிடும எனற பயத்த�ல வ�ய் 
தப�த்த�யவிருந்ததன. த�டீதரனற அவன ச�ந்ததனயவிலும, தமைமௌனத்த�லும ஆழ்ந்துவவிட்ட�ன; 
அவனுதடய ஒல�வ் ந�ற தநற்ற�த் தத�ல வ�ய்க்க�லதப�ல சுருங்க�யவிருந்தது. ஒரு ச�ல 
தசக்கண்டுகள அவனனிடம இருந்து ஒரு வ�ரத்ததயும தபயரவவிலதல. ந�ன இருக்தகயவில 
அடித்து தவத்ததுதப�ல அமைரந்த�ருந்ததன. ஒரு ச�ரிப்புடன இருக்தகக்க கசீதழ கனனிந்து 
தமைதுவ�க த�றப்ப�தன இழுத்த�ன; ட்ரங் கதவ பட்தடனற த�றந்தது. ந�ன சவ�ரிக் 
கணக்தக தவீரப்பதற்க பணப்தபதய எடுத்ததன. ஆன�ல அந்த ஆரமை�னனியன எனனுதடய 
மைணவிக்கட்தடப் பவிடித்து, கண்கதள தநர�க தந�க்க�யபடி 'கவதலதய வவிடுங்கள, நண்பதர, 
பணம தவண்ட�ம' எனற�ன. அவனுதடய ச�ரிப்பு பவிரக�ச�த்து வரிதசய�ன பற்கதள - 
ச�கதரட் கதற ஒனதற கதற - க�ட்டியது.

'ந�சமை�கவ�.'

'ந�சமை�க,' அவன தத�டரந்து ச�ரித்த�ன.

அந்த தசய்தகயவில ந�ன அதசமௌகரியமை�க உணரந்ததன. எனக்க க�தரவவிட்டு 
தவளனிதயறவது அவசரம. ந�ன ததலதயக் கனனிந்து 'நனற�' எனதறன. அவன ஒரு ரசசீது 
அச்சடித்து தக�டுத்த�ன. 'உங்கள வருமை�னவரிக்க உதவம.'

'இதத தசய்த�ருக்கதவண்டிய தததவ இலதல,' எனதறன.

'ஒரு கதலஞருக்க எனன�ல�ன ச�ற உதவவி.'

எனனவ�யவினும.ஓட்டு வதளயத்த�ல தநஞ்சு படுத்த�ருக்க, அந்த ஆரமை�னனியன க�ரின உள 
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அதறயவில எதததய� ததடின�ன. ச�ற�து தநரத்த�ல அவன தன முகவரி அட்தடதய 
கண்டுபவிடித்து எடுத்து எனனனிடம தக�டுத்து 'எப்தப�ழுது தவண்டுமை�ன�லும 
எனதனக் கூப்பவிடுங்கள' எனற�ன. அவன கண்கள மை�ருதுவ�க� கலங்க�யவிருந்தன.

'நனற�' எனற தச�லல� அட்தடதயப் தபற்றக்தக�ண்தடன. அத�ல 'ச�ரக�ஸ்' எனற தபர 
மைட்டுதமை எழுத�யவிருந்தது.

'நண்பதர, பவிரச்ச�தனயவிலதல.' ஆரமை�னனிய�வவில வணக்கம கூறமதப�து ந�ங்கள 'ச�தனட் 
ர�தனம' எனற தச�லதவ�ம. ஆகதவ ந�ன உங்களுக்க கூறக�தறன 'ச�தனட் ர�தனம'.

எனக்க அடுத்து எனன தசய்வததனற ததரியவவிலதல. ஆன�ல என உளளுணரவ 
க�தரவவிட்டு சசீக்க�ரம இறங்கச் தச�னனது. ந�ன இடம தபயர முனனர ச�ரக�ஸ் தகட்ட�ன,
'ச�தனட் ர�தனம' எனற�ல எனன தப�ருள எனற ததரியுமை�?'

'இலதல' ந�ன வவியப்பதடந்த�ருந்ததன. 'ச�தனட் ர�தனம' எனற�ல எனனதவனற எனக்க 
எப்படித் ததரியக்கூடும.

அவன தச�னன�ன, 'ச�தனட் ர�தனம' எனற�ல 'உன தவததனகதள ந�ன எடுத்துக் 
தக�ளக�தறன.'

அந்த மைனனிதன தச�னன வ�ரத்ததகளனின ஆழத்தத உணருவதற்க எனக்க ச�ல வவிந�டிகள 
பவிடித்தன. ந�ன தகதய நவீட்டிதனன. அவன அதத ஒரு ஐந்து தசக்கண்டுகள வவிட�மைல 
பவிடித்தபடி என கண்கதள உற்ற தந�க்க�ன�ன. எனக்க அவனனினதமைல 
பரிவ உண்ட�க�யது. தன சனங்களனின கனத்த வரல�ற்தற தன இருதயத்த�லும, 
ஆத்மை�வவிலும க�வவித் த�ரியும ஒருவனனின வ�ழ்க்தக எப்படி இருந்த�ருக்கம எனற 
தய�ச�த்துப் ப�ரத்ததன. ஒரு தந�ய்ப் பறதவதய தப�ச�த்து, இறககதள மைமீண்டும 
வல�யத�க முதளக்க தவத்து, ஆக�யத்தத இனதன�ரு முதற துள�வவிப் பறக்கச் 
தசய்வதற்க அவன முயலவதுதப�ல அந்த தசய்தக இருந்தது. ச�ரத� என தகதய 
வவிட்ட�ன. அவன தன தபதரச் தச�னனதுதப�ல ந�ன என தபதரச் தச�லலவவிலதல 
எனபது ந�தனவக்க வந்தது. ஆன�ல ஒரு க�தல ததரயவிதல ஊனற�யபடி அந்தச் சமையம 
ச�ரக்க�சுக்க ந�ன தச�லலதவண்டியது ஒனறத�ன இருந்தது. ந�ன அவருதடய 
கண்கதளப் ப�ரத்ததன. த�டீதரனற ஏற்பட்ட மைரிய�ததயுடன தச�னதனன, 'உமமுதடய 
தவததனதய ந�னும எடுத்துக்தக�ளக�தறன.' 

அ.முத்துல�ங்கம amuttu@gmail.com
பத�வகள, யூன 2006 இதழ் 78
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2.  உற்றுழதி  - கமலதொவதவவி அரவவிந்தன்(சதிஙகப்பூர்) -

எழுந்தத�ல�ருந்தத ததல முணுமுணுதவனற வல�க்கத் தத�டங்க�யது., மை�னனல தவகத்த�ல
,த�னசரி தவதலகதளப் ப�ரத்துக்தக�ண்டிருக்க, க�தல பத்து மைணவிக்க ஒரு தத�தல தபச�
அதழப்பு. ஆச்சரியம இமமைட்டு அமமைட்டலல. கற�ப்பவிட்ட எழுத்த�ளனினனி ச�ங்தக 
வந்துளள�ர�?. இப்தப�து ச�ங்கப்பூரில எந்த இலக்க�ய ந�கழ்வதமை இலதலதய!எனற இவள 
தய�ச�க்க, அவதர வவிஷயத்தத வவிண்டுதரத்த�ர. அட! அவரது அண்ண� தப�ண்ணு 
ச�ங்தகயவில�ருப்பது இப்தப�துத�ன இவளுக்கம கூட ந�தனவக்க வந்தது. ஆமை�ம, , 
த�டீதரனற இவருக்க எப்படி, என ஞ�பகம? எனற இவள மைனதுக்கள வவியக்க,

”ந�லு ந�ள�கதவ உனனுதடய தபயர த�தன வ�தன�ல�யவில முழங்க�க் தக�ண்டிருக்க�றது?
ஆமை�ம, நவீ ந�டகங்கதளலல�ம கூட எழுதுவ�ய�?” எனற தகட்க ஏதன� ச�ரிப்பு வந்தது.” 
வரும ஞ�யவிறனற ச�ங்தகயவின ததச�யத�ன ச�றப்பு ந�டகம ஒல�தயற இருப்பதற்க�ன 
வவிளமபரம ஓடிக்தக�ண்டிருந்தது.

எழுத்த�ளரகளுக்க ச�ங்தக வ�தன�ல� இந்த மைக�ழ்தவ, சசீரும ச�றப்புமை�க ந�தறதவற்ற�க் 
தக�ண்டிருப்பதத மைறப்பதற்க�லதல. ஆக இனற�ரவ 'டினன'ருக்க அவதர அதழத்துப் 
தப�க தவண்டும.வவீட்டுக்க வந்த�ல, அவவியல, ஓலன, க�லன, பவிரதமைன, 
பப்படம என , பவிரமை�த வவிருந்தத தக�டுக்கல�ம. ஆன�ல தசவ உணதவ அவருக்க 
ஆக�த�ம, 'எனதன எங்க�வது தவளனியவில அதழத்துப்தப�' எனற உரிதமைதய�டு அவர 
அனபுக்கட்டதள இட, பவிறகத�ன தத�டங்க�யது ச�க்கல. அதசவம எனபத�ல எங்க 
அதழத்துப்தப�க? கணவரிடம தகட்க, அவருக்க வந்த எரிச்சல?

”அது எனன , ந�னதட இலக்க�யத்தத�ழ�கள ய�ருக்கதமை வவீட்டு ச�ப்ப�தட பவிடிக்க�த�?” 
எனற சசீற�ன�லும , ’தரஸ்ட�தரண்ட்’ டின முகவரி தந்து, இருவருக்கமை�ன ’சசீட்’ டும புக் 
தசய்து உதவவியவர கணவதர. தத�ழ�தய அதழத்து முகவரி தச�லல�, ”கற�ப்பவிட்ட 
தரஸ்ட�தரண்டுக்க வர முடியுமை�? , எனற தகட்க, இவள எத�ரப�ரத்த�ற்தப�லதவ, 
”அததலல�ம முடிய�து! நவீ வந்து எனதன இட்டுச்தசல!”எனற மைமீண்டும அனபுக் கட்டதள. 
இவள இருப்பது ஒரு தக�டி, தத�ழ� இருப்பது மைற தக�டி, தரஸ்ட�தரண்தட� இனதன�ரு 
தக�டியவில,! எனன தசய்ய? அனபுக்க முனதன, தநசத்துக்க முனதன, இததலல�ம 
ப�ரத்த�ல ஆகமை�? வவிருந்தத�மபல எனபதத மைனசு ந�தறந்து , சந்தத�ஷத்தத�டு 
ஸ்வவீகரித்தல த�தன?

இனனி இந்த இலக்க�யத்தத�ழ� பற்ற�---இவர கற�ப்பவிட்ட தவற்ற தமை�ழ�யவில ,முத்த�தர 
பத�த்த எழுத்த�ளர. முற்தப�க்க ச�ந்ததனய�ளனினனி. .எழுத்த�ல மைட்டுமைலல, வ�ழ்க்தகயவிலும
கூட முற்தப�க்க�கதவ வ�ழ்ந்து வருபவர.அதததய தமைதடயவிலும முழங்க�யதப�து 
ஆச்சரியமை�க இருந்தது.இப்படிதயலல�ம கூட வ�ழ முடியுமை�? எனபதத இவளுக்க 
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அத�சயமை�க இருந்தது. முதன முதல�க இலக்க�ய ந�கழ்வக்க ச�ங்தக வந்த தப�தத, 
அவதர தபட்டி எடுக்க தவண்டுதமைனற ,மை�கவம ஆதசப்பட்ட�ள. ஆன�ல,அனதப�டு 
தபசப்தப�ன மத்த எழுத்த�ளர ஒருவதர,ஒட்டும மைரிய�தத இனற�,நக்கல�க அவர 
தபச�யதத , ஜேவீரணவிக்க முடியவவிலதல.அவருடன ந�கழ்வக்க அதழக்கப்பட்ட சக 
எழுத்த�ளதரயும ”,நவீ”, ட�! எனதற அதழத்துப்தபச�ய ஸ்தடலும 
ஹஹூம,----அனற ஏதன� இவள தபட்டி எடுக்கவவிலதல.

எழுத்த�ளனினனி இவதள வவிட வயத�ல எவ்வளதவ� மத்தவர.நதரத்த ததலயும ,பழுத்த 
அனுபவமுமை�ய், தமைதடயவில பவிட்டுப் பவிட்டு தவத்த அவரது கூரதமைதய பலர�லும ரச�க்க 
முடியவவிலதல.. ஆன�லும அவரது எழுத்துக்கள இவளுக்கப் பவிடிக்கம.எந்தப் தபண் 
எழுத்த�ளரும தத�டத் தயங்கம, ந�லவரங்கதள, அவர துணவிகரமை�கதவ 
எழுத�யுளள�ர.அவதர�டு தவீவவிர இலக்க�யம தபசும ஆரவம இவளுக்க இருந்தது. 
எழுத்த�ளனினனியவின வவீட்டு வ�சல�ல க�ல�ங்தபலதல அழுத்த�யதப�து,ய�தர� 
ஒரு முத�ர தபண்மைணவி த�ன வந்து கததவத்த�றந்த�ர,.

எழுத்த�ளனினனி தச�ப�வவில அலுங்க�ய கூந்தலும, கசங்க�ய உதடயுமை�க, அனந்த பத்மைன�பன
சயனனித்த�ருப்பதுதப�ல படுத்துக்தக�ண்டு, தத�தலக்க�ட்ச� ப�ரத்துக் 
தக�ண்டிருந்த�ர.வருக�தறன எனற தநரம கற�ப்பவிட்டும கூட அவரது அசமைந்தம 
புரியவவிலதல. வந்த�ய�! எனற ச�ரித்துக்தக�ண்தட அதறக்கள ஓடியவர, அடுத்த பத்து 
ந�மை�ஷத்துக்கள, தவளனிதய வந்ததப�து , அவருடன வ�சல கததவத் த�றந்த முத�ர 
தபண்மைணவியும அலங்கரித்துக்தக�ண்டு வந்த�ர.

”இவர தத�ழ� மைலர!ச�ங்கப்பூருக்க வருக�தறதனனற ததரிந்தவடன , இவரும ச�ங்கப்பூர 
சுற்ற�ப் ப�ரக்கதவண்டுதமைனற, எனனுடன வந்து வவிட்ட�ர”, எனதன வவிட்டு ஒரு ந�மை�ஷம 
கூட பவிரிந்த�ருக்க மை�ட்ட�ர! எனன மைலர “எனற தகட்க, மைலர அமமை�, உடதன கண் ச�மை�ட்டி
ச�ரித்த�ர.இவள தரஸ்ட�தரண்டில புக் தசய்தது இரண்டு தபருக்க மைட்டுதமை.இனனி மைலர 
அமமை�வக்க�க, த�ருமப அதழக்கதவண்டும. அவளுக்க ஆய�ஸமை�க இருந்தது.ததலவல� 
இப்தப�ழுது உச்சத்த�ல இருந்தது.உடமதபலல�ம ச�ல�ரத்து, ச�ல�ரத்து, வந்தது. அந்த 
வட்ட�ரத்த�ல 'தடக்ச�' க�ட்டுவதத தபரும ப�ட�க இருந்தது.பபீக் அவர தவற.முக்க�ல 
மைணவிதநரம க�த்த�ருந்து, ஒரு வழ�ய�ய் 'தடக்ச�' க�ட்ட, தடக்ச�யவினுள ஏற�யதப�து, தக 
க�தலலல�ம முறக்க� முறக்க� வல�த்தது.

எழுத்த�ளனினனியும ,தத�ழ�யும, இவதளப்பற்ற�, துளனியும தப�ருட்படுத்த�மைல, 
அவரகளுக்களள�கதவ, இந்த�யவில தபச�க்தக�ளளத் தத�டங்க�ன�ரகள. 'தரஸ்ட�தரண்டி'னுள
நுதழந்ததும அதுவதர கலகலப்ப�கப் தபச�க்தக�ண்டிருந்த , மைலர அமமை�வவின முகம 
சட்தடனற மை�ற�வவிட்டது. தமைனுக�ரதட நவீட்டியதப�தும அவர முகம மைலரவவிலதல. 
இருவரும கசு கசுதவனற தபச�க்தக�ளவதும, இவதள ஏற�ட்டுப் ப�ரப்பதுமை�ய்,ச�ல 
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ந�மை�ஷங்கள ஓடியபவிறக,மைலர அமமை� பளனிச்தசனற தகட்ட�ர.

“இங்க ல�க்கர க�ட்டுமை�? இந்த தரஸ்ட�தரண்தடப் ப�ரத்த�ல அப்படித்தத�ணல�தய?" ஒரு 
கணம த�தகத்துப்தப�ன�ள.ச�ங்தகயவின மை�கப் பவிரபலமை�ன , தரஸ்ட�தரண்ட் இது.ஆன�ல 
'ல�க்கர' க�ட்டுமை� எனற இவளுக்கம ததரியவவிலதல. தபண்கள மைது அருந்துவதத�னறம 
ச�தமபர ரஹஸ்யமைலல, எனற�லும இவளுக்க ச�ரமைமுண்டு. மைது அருந்துபவரகதள�டு 
இவள�ல சரளமை�க தபச முடிய�து. மைதுவவின தநடியும, அதசவ உணவவின வ�தடயும, 
இவளது ந�ச�க்க ,அடிவயவிற்றப் புரட்டதல தக�டுத்துவவிடும. கணவர உடன வந்த�ல 
பவிரச்ச�தனதய இலதல.ச�ல வருடங்களுக்க முனனர வதர கூட கணவர இவளுக்கத் 
துதண வந்த�ருக்க�ற�ர. ச�ல அநுபவங்களுக்கப் பவிறக, எந்த ஜேபதரஸ்து வந்த�லும கணவர
வரமை�ட்ட�ர,.இவதளயும அனுப்பமை�ட்ட�ர. ஆன�ல தபண்கள அவரகள�க 
தத�தலதபச�யவில அதழத்துக்தகட்கமதப�து இவள�ல மைறக்க முடிவத�லதல. 
த�ட்டிக்தக�ண்தட த�ன கணவர அனுப்பவி தவப்ப�ர. அவர பயந்தது தப�லதவ, இனறம 
ஒரு அத�ரச்ச�.

எழுத்த�ளனினனி தகட்ட�ர. ”ச�ங்கப்பூரில வ�ழ்ந்து தக�ண்டு நவீ இதுவதர ஒரு முதறகூட 
”பப்”புக்கப் தப�னதத யவிலதலய�?”

”இலதல”

“பவிறக எனனத�ன நவீ எழுத�க் க�ழ�க்க�ற�ய்?” எனற தகட்டு அவர ச�ரிக்க,மைலர அமமை�வம 
கபுக்தகனற ச�ரித்த�ர.

தக�பம வந்தது.. இலக்க�யத்துக்கம மைதுவக்கம எனன சமபந்தம? மைது அருந்துபவரகள�ல 
மைட்டும த�ன இலக்க�யம பதடக்க முடியுமை�? எனதறலல�ம தகட்க ந�தனத்து, இயல�து, 
தவற வழ�யவினற�, தபரதர அதழக்க, உடதன இருவரும அவரகளுக்க தவண்டிய 
பவிர�ண்தடச் தச�லல, அடுத்த பத்த�வது ந�மை�ஷம, கப்பவிகளும, கமை�ழ் நவீண்ட 
க�ள�ஸ்களும, தமைதஜேயவில வந்தமைரந்தது. கூடதவ அவரகள ஆரடர தசய்த, இற�ல, ச�ல� 
க்ர�ப்[நண்டு], பட்டர ச�க்கன, தபதனப்பவிள தரஸ்,ரயவித்த�,என, உணவ 
அயவிட்டங்களும வந்து தசர அவரகள , தத�டங்க�ன�ரகள. ப�ட்டிதலத் த�றந்த 
ல�வகமும,அளவ�ய் ஊற்ற�, அழக�ய் ஐஸ் துண்டங்கதள மை�தக்கவவிட்டு, தப�ன தப�ல , 
அதத அவரகள ரச�த்துக்கடித்த அழகம, ததரந்த அனுபவதமைனபதத அவளுக்க 
வவிளக்க�யது. தபண்களுக்க இத�ல இவ்வளவ இனபமை�ருப்பதத, ,இனறத�ன இவ்வளவ 
அருக�ல தவத்துப் ப�ரக்க�ற�ள. இரண்ட�வது ரவண்டில எழுத்த�ளனினனி பவிரக�சமை�ன�ர. 
மைலர அமமை� நண்தடக்கத்த�, முளகரண்டிய�ல சதததயப் தப�ங்கப் தப�ங்க, வ�யவில 
தப�ட்டுக்தக�ண்டு ”தவரி தடல�ஷ�யஸ்’ எனற�ர.எழுத்த�ளனினனி இற�ல�ன தத�ல�தயக்கூட 
எடுக்க�மைல, 
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அப்படிதய வ�யவில தவத்து ல�வகமை�ய் ,சதததய மைட்டும ச�ப்பவிட்டுவவிட்டு, தத�தல 
பவிதளட்டில உமை�ழ்ந்த�ர.

இவளுக்க கப்தபனற உடல சுட்டது. க�ய்ச்சல வரும தப�ல உடமபு முழுக்க வல�த்தது. 
ஒவ்தவ�ரு முதற அவரகள கமை�ழ்க�ள�தச ந�ரப்பும தப�தும,தவறம ஆரஞ்சு ஜேஹூஸ் 
மைட்டும தவத்துக்தக�ண்டு உட்க�ரந்த�ருந்த இவளனின க�ள�ஸ�லும ஐஸ் 
துண்டங்கதளப் தப�ட்டு வவிட்ட�ரகள. தவண்ட�ம, எனற தச�னன�ல எங்தக இவதள 
மைட்டமை�க ந�தனத்துக்தக�ளவ�ரகதள� எனற பயத்த�ல வ�தயத் த�றக்கவவிலதல. 
ஏற்கனதவ உடல முடிய�மைல�ருக்க, ஐஸ் ஆரஞ்தசஅப்படிதய கடிக்க முடிய�மைல, 
துளனிதுளனிய�க, ஸ்ட்ர�வவின�ல ந�வவில தத�ட்டுக்தக�ண்டிருந்த�ள..மைலர அமமை� த�டீதரனற 
தபங்களூரில பப்புக்கச் தசனற தபண்கதள அடித்த ஆண்கதள க�ரச�ரமை�கத் த�ட்டின�ள. 
உடதன எழுத்த�ளனினனி,ஒட்டு தமை�த்த ஆண்வரக்கத்தததய ச�டின�ர.

அவரகள தவக உக்க�ரமை�க தபசத் தத�டங்க�ன�ரகள.இந்த ஆண்வரக்கம தபண்கதள 
எப்படிதயலல�ம தக�டுதமைப் படுத்துக�றது, எனபதத பட்டியல�டத் தத�டங்க�ன�ரகள. 
அவனகள கடித்துவவிட்டு, நடுதர�ட்டில அததக�ட்டிக்தக�ண்டுமைலல�ந்து க�டப்ப�ன�ம. 
ஆன�ல தபண்கள கடிப்பததக்கண்ட�ல மைட்டும அவனகளுக்க அங்தக 
வவிதறத்துக்தக�ளளுமை�ம.

-அங்தகதய மை�த�க்கணும அவனகதள”,இது மைலர அமமை�!

”ஆன�ல ஆண்கதளயும மைட்டும தச�னன�லும தப�த�து.அவனகளுக்கத் துணவி துதவத்து, 
வவீடு கூட்டி, சதமைத்துப்தப�ட்டு, அவனுக்கத் தததவப்படும தப�ததலல�ம 
படுத்துக்தக�ண்டு,அதன�ல வரும கருமைத்ததயும,சுமைந்து, தபற்றப்தப�ட்டு,அவனகள 
தகய�ல அடிவ�ங்க�யும, தமை�த்துப்பட்டும வ�ழ்வதுத�ன பத்த�னனி தரமைம, எனற 
வ�ழ்க�ற�ரகதள, அந்த முதுதகலுமபவிலல�த தபண்கதள முதல�ல கட்டி வச்சு 
உததக்கணும.”அடுத்து க�து தப�த்தும ந�ர�ச வ�ரத்ததகள,பபீய்ச்ச�யடிக்க, இவளுக்க 
கமைட்டிக்தக�ண்டு வந்தது.ந�தவலல�ம கசந்து வழ�ந்தது. ததல கத்த� கத்த� வல�த்தது.

”ஒரு ந�ள�வது, எந்த பயல�வது, தபண்ணுக்க சதமைத்துப்தப�ட்டு,அவதள உட்க�ரத்த� 
தவத்து சந்தத�ஷப்படுத்த�யவிருக்க�ன�?அவளுக்கப் பவிடித்தது எனன எனற தகட்டு, 
அவளுக்க�க தனதன மை�ற்ற�க் தக�ண்டத�க சரித்த�ரம உண்ட�? சமுத�ய 
சசீரதகடுகளனிதலதய தபண்களனின தக�த்தடிதமைத் தனத்ததத்த�ன முதல�ல மை�ற்ற 
தவண்டும.”

"அடித்த�ல அவனகதள த�ருப்பவி அடிக்க தவண்டும.” இந்த ரீத�யவில தப�ய்க்தக�ண்டிருந்தது
தபச்சு,! ஹ�தவனற பவிரமை�த்துப்தப�ய் அவரகள தபச்தசக்தகட்டுக்தக�ண்டிருந்த�ள இவள. 
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இந்த இரண்டு தபண்களுதமை,வ�ழ்க்தகய�ல, அனுபவத்த�ல,வயத�ல 
கூட, எவ்வளதவ� முத�ரந்தவரகள. எலல�வற்றக்கம தமைல�க எழுத்த�ளனினனி எவ்வளதவ� 
அனுபவக்கததகதள எழுத�யவர.இவரகள தச�லவதுத�ன சரிதய�, எனற இவளுக்தக கூட,
ஒரு கணம தத�னற�வவிட்டது. ஒரு ந�ள�வது கணவர சதமையல கட்டுக்க 
வந்த�ருப்ப�ர�? கணவர எனறலல, இவரகள வமசத்து ஆண்களுக்தக சதமையல ததரியுமை� 
எனபதத சமசயம த�ன. க�ய்ச்சல தவகத்த�ல கண்கள ந�ரமபவி ,ந�ரமபவி வந்தது.சுய 
பச்ச�த�பத்த�ல இவளுக்க அழுதக வந்தது.

எழுத்த�ளனினனி உறமை�ன�ர. ”இத�ல இனதன�ரு தவட்கக்தகடு எனன ததரியுமை�? படித்த 
தபண்கதளகூட,இனற தவளனியவில தப�வததனற�லும, முதல�ல கணவரிடம தகட்டு 
தச�லக�தறன,எனக�ற�தள”, இவளகள இப்படி பத்த�னனி தவஷம தப�டுவத�தலதயத�ன 
அவனகளுக்க -----”கூச�ச்சுருங்கம தகட்ட வ�ரத்ததய�ல எழுத்த�ளனினனி த�ட்டின�ர.

அப்தப�ழுது தபரர வந்த�ர.”இனனும ஏத�வது தவண்டுமை�?” எனற தகட்க, மைலர அமமை�, 
சட்தடனற அவன தககதளப் பவிடித்து முத்தமை�ட்ட�ர.

”ஓ.தந�!யு ஆ தச� ஸ்வவீட்! எவ்வளவ அருதமைய�க எங்கதளப்பற்ற� 
கவதலப்படுக�ற�ய்?”எனற உணரச்ச� வசப்பட, அந்த பங்கல�ததஷ் இதளஞன 
தவட்க�ச்ச�ல�ரத்து, ”அது என கடதமை”எனற தச�லல, இவளுக்க களனிரின தவகத்த�ல 
உடமபு அனத்த�யது.

”ஞ�னும எவ்வளதவ� தடதவ, சமுத�ய சசீரதகடு பற்ற�யும , தபண்ணவியம பற்ற�யும பல 
கததகள எழுத�ப்ப�ரத்துவவிட்தடன. எனது கததகள எனற�தல புதுதமை உண்டு, ஆன�ல 
அட�வடி எழுத்த�ளர எனற முத்த�தரதய�டுத�ன ப�ர�ட்டு ததரிவவிக்க�ற�ரகதள ஒழ�ய, என
ச�ந்ததனதய எவனும மைத�த்தத�கத் ததரியவவிலதல. ஆன�லும இவனகளனின மைத�ப்பபீட்ட�ல
எனக்தகனன நஷ்டம? தத�ங்கத் தத�ங்கத் த�ல�யும, வக�ட்டில கங்கமைமும த�ன 
தபண்ணுக்க தபருதமை ,எனும முட்ட�ளதனத்தத இவளகதள மை�ற்ற�ன�ல த�னுண்டு,”

ச�க்கன தத�தடதய முழுச�க கடித்துக்தக�ண்டும, தபதனப்பவிள தரதஸ,எடுத்து வ�யவில 
தப�ட்டுக்தக�ண்தட, வ�ய் ந�தறய ந�தறய எழுத்த�தளனனி அலுத்துக்தக�ண்ட�ர. பட்டர 
ச�க்கனும , தபதனப்பவிள தரஸஸும நலல க�மபவிதனஷன,எனற மைலர 
அமமை�வம சப்புக்தக�ட்டிக்தக�ண்ட�ர. பவின வவிருட்தடனற எழுந்து மைலர அமமை� 
கழ�வதறப்பக்கம தப�ய் வந்த�ர.த�ருமபவி வந்ததப�து மைலர அமமை�வவின துப்பட்ட�தவக் 
க�தண�ம. அதுபற்ற�ய பவிரக்தஞதய இலல�மைல, வந்ததும ச�ரித்துக்தக�ண்தட 
எழுத்த�ளனினனியவின க�த�ல ஏதத� கசுகசுத்த�ர மைலர அமமை�. அடுத்த கணம அது ந�கழ்ந்தது.
எழுத்த�ளனினனி பள�ர எனற மைலர அமமை�வவின கனனத்த�ல வவிட்ட�ர ஒரு அதற .
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“எங்தக எனன தபசுவது, எனற வவிவஸ்தததய இலதலய� உனக்க ூஹூஉம! எனற 
உறமை�ன�ர.

இவள தவலதவலத்துப் தப�ன�ள.ஆச்சரியம.மைலர அமமை� தக�பப்படவவிலதல.அவரகள 
எழுந்துதக�கொ்ளள, இவள தபரர தக�ண்டுவந்த பவிலலுக்கப் பணமும டிப்ஸஸும 
தக�டுத்துவவிட்டு, தவளனிதய வருமதப�துத�ன கவனனித்த�ள. மைலர அமமை�வவின 
பவினப�கம[பவிருஷ்டம] நதனந்த�ருந்தது.அருதக தசனறதப�தத� ச�றநவீரின வவீச்சத்த�ல , 
கடதலப்புரட்டிக்தக�ண்டு வந்தது இவளுக்க. 'தடக்ச�'க்க�க ந�னறதப�து, க�ய்ச்சல 
தவகத்த�ல ததல சுழனற தக�ண்டு வந்தது.மைது அருந்த�ய அந்த 2 தபண்களும 
ஸ்தடடிய�க ந�ற்க, கடிக்க�த தவததக� அடி வயவிற்ற�ல�ருந்து ஓங்கரித்துக்தக�ண்டு, கமைட்டி
கமைட்டி வ�ந்த� எடுத்த�ள. ஒவ்தவ�ரு தடக்ச�யும அவரகதளக் கடந்து 
தப�ய்க்தக�ண்டிருந்தது.

kamaladeviaravind@hotmail.com

பத�வகள, ஜேஹூதல 2010  இதழ் 127 
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3.  என்னை தவம் தசய்ததனை  - பதொரததிவதவரதொஜ் எம். ஏ (வகதொதவ) -

எனன தவம தசய்ததனதப�ழுதுக�ளமப தவகதநரம இருக்கம தப�ல இருக்க. 
தப�னனுக்கட்டி க�ழவனுக்க அதற்க தமைல படுக்தகயவில இருப்பு தக�ளளவவிலதல.  
கட்டில�ல�ருந்து எழுந்து தக�ண்ட�ர. துண்தட எடுத்து தமைலுக்கப் 
தப�ட்டுக்தக�ண்ட�ர.எரவ�ரத்த�ல தச�ருக�யவிருந்த தகத்தடிதய உருவவிக்தக�ண்ட�ர. 
த�ண்தணயவில க�ழவவி அசந்துத் தூங்க�க்தக�ண்டிருந்த�ள

அவளுக்க சமை�ச்ச�ரம தத�pய�து. தத�pந்த�ல ஊதரதய கூட்டி ஒப்ப�ரி தவப் ப�ள.; 
எதுக்கம த�ன தப�ய் ப�ரப்தப�ம எனற புறப்பட்டுவவிட்ட�ர. தவளனிதய தச�லல 
முடிய�வவிட்ட�லும மைனசு பூர�வம மைகதனப் பற்ற�ய தச�கதமை ந�தறந்து 
அழத்துடித்தது.

இந்த ப�ழ�ப்தப�னவனுக்க பத்துமைணவிக்க எனன டீ கடிக்கக்தகக்கத. அதுவம ர�த்த�hp. 
தப�க�மை இருந்த�ருந்த� அந்ததசத� க�துதலதய வவிழுந்து தத�தலச்ச�ருக்க�து. இப்ப இந்த 
அவவித�யுமை�ருக்hது.

தவல�தயத்த�ண்டி படதல ச�த்த�வவிட்டு ததருவவில இறங்க�ன�ர. எனன சமை�த�னம 
தசய்த�லும மைனசு சுத்த� சுத்த� அந்த தசத�யவிதலதய வந்துந�னறது. தப�னனுக்கட்டி 
அத�கமை�ய் எங்கம தவளனிதய வரமை�ட்ட�ர. வர இஷ்டமை�லதல எனபது 
ஒரு புறமை�ருந்த�லும ஆறவருஷத்த�ற்க முனபு தன ஆதசமைகன எவதள� கசீழ்ச�த�ப் 
தபண்தண�டு ஓடிப்தப�ன�ன எனபதத கருத்த�ல தவத்து,

“எனனப்பவிச்ச� சத்த�யனப் பத்த� தசத� உண்ட�.”

“அப்பவிச்ச� சூலூர சந்ததக்கப்தப�னன�. அங்க உனற மைகதனயும மைருமைகதனயும 
ப�த்துதபச�தன. சத்த�யதனங்க�தய� பண்தணக்க தப�ற�ன�ம. கஷ்ட ஜேவீவனந்த�. தச�ளம 
வ�ங்கசீட்டிருந்த�ங்க. ஏண்ட� தமபவி தச�ளக்கஞ்ச�வச்ச� கடுமபம நடத்துதற. 
உனக்தகண்ட� ததலவவித�னதனன. ‘தவதற வழ�’ங்ற�ன ந�ந்த� தப�ட� தப�க்கத்த பயதல 
அவதள எங்கய�ச்சு ஓட்டியுட்டுட்டு ஊர வந்துதசருனனுட்டு வந்ததன.

இதுமை�த�ரி ஏத�வது ஊரசனங்க தச�லறத க�து தக�டுத்துக்தகக்க முடிய வவிலதல 
இதன�ல தவளனிதய வருவதததய வவிட்தட�ழ�த்துவவிட்ட�ர.

2

தப�னனுகட்டியவின மைதனவவி க�ட்னமமை� கூட, “இப்படி த�ண்தணயவிதலதய 
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தப�ழுதனனனிக்கம தடியப்புடிச்சுட்தட கக்க�ட்டிருந்த� எப்பவிடி. தக�வவிலதமைட்தல ச�த்த 
உக்க�ரு. பக்கத�தல தர�ட்டிக் கதடக்க தப�யவி ஒரு பனனத் த�னனுட்டு டீ 
யக்கடிச்ச�ட்டுவ�. இலல தமை�ளள அப்படிதய தரங்கச�மை� தக�வவிலுக்கப் தப�. அய்யவிரு 
நலலத� ஏத�ச்சும தச�லவ�ரு. இப்படி தகதடயவிதலதய தகடக்க�தத.பயவித்த�யந்த� 
புடிச்சுக்கம. அருமை மைகந்த� புதல�க ரமதபயக் கூட்டீட்டு ஓடிப்தப�யவிட்ட�ன அதத தநனப்பு
இனனியும எதுக்க எந்த�ரிச்சு தப� ச�மை�.” எனப�ள. எலல�ம பழக�க் தக�ண்ட�ச்சு.

வ�ரிய�ரச�மை� ர�மைரகத தச�லற�ரனு வயவித்துப்புளளத்த�ச்ச�ய� இருந்த க�ட்னமமை�வக் 
கூட்டிட்டு பத்துதமைல வண்டிகட்டிட்டு த�னமும தகக்கப்தப�ன�ரதப�னனுகட்டி. ர�மைரபவிறந்த
கததய தச�னன அண்ணவிக்க�த�ன க�ட்னமமை�வக்க வல� வந்துச்சு. நலல 
தவதள பக்கத்த�தலதய ஆஸ்பத்த�ரி இருந்தங்க�ட்டிக்க உடதன தசத்து இவம தப�றந்த�ன
சத்த�யவந்தன ர�மைர மை�த�hp இருக்கணுமனு தப�னனுகட்டி அவனுக்க சத்த�யனனு 
தபரவச்ச�ர.

ர�மைர க�ட்டுக்கப் தப�யவி தசரதர புத்த�ர தச�கத்த�தல படுறப�ட்தட வ�ரிய�ர ச�மை� 
தச�லலச் தச�லல தப�னனுகட்டிக்க கண்தல த�ரத�தரய� நவீர வடிஞசது.அனனனிக்க 
வ+ட்டுக்கவந்துங்கூட வவிடிய வவிடிய அழுத�ர.அப்படி ஒரு தச�கம. வரக்கூட�துனனு 
தவண்ட�த ச�மை�தய தகதடய�து.

ஆன� அவதர�ட வ�ழ்க்தகயவிதலதய வந்துடுச்தச! ஆதச ஆதசய� வளத்து அருதமைய� 
இங்க�ல�ஸ் பளளனிக்கூடத்துக் தகலல�ம அனுப்பவிபடிக்கவச்ச�ர. அ hp ச�ச்தச�த்தத் தவவிர 
தவதற எததயும கண்ணுலகூட ப�த்தத�லதல. அப்தபரபட்ட மைகன 
தச�ளக்கஞ்ச� கடிக்க�ற�னன� மைனசு எனன ப�டுபடும.

ஊருக்கள புகந்து தர�ட்டிக் கதடதயத் த�ண்டும தப�து அந்த பதழய தபப்பர தசய்த�தய 
ய�தர� உரக்கப் படித்துக்தக�ண்டிருந்த�ர.

3

“பபீல�ஊதரச் ச�ரந்த சத்யன எனபவர வயது30 இவர அதத ஊதரச்தசரந்த பட்டியமமை�ள 
வயது24 எனக�ற தபண்தண க�தல�த்து த�ருமைணம தசய்து தக�ண்ட�ர. தற் தப�து 
ப�ப்பமபட்டியவில இருவரும கூல�தவதல தசய்து பவிதழத்து வந்தனர. கடன 
தத�லதல த�ங்க�து சத்யன வவிஷம கடித்து இறந்து தப�ன�ர. வவிஷயமைற�ந்த க�வல 
துதறயவினர….”

தப�னனுகட்டிய�ல அந்ததசத�தய ஜேவீரணவிக்க இயலவவிலதல. மைவன தசத்துப் 
தப�யவிட்ட�ன�. துக்கம தத�ண்தடதய அதடக்க அழுதக பபீற�க்தக�ண்டு
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வந்தது. ய�ர�வது ப�ரத்துவவிட்தப�க�ற�ரகள எனற துண்ட�ல வ�தய தப�த்த�க் 
தக�ண்ட�ர.மைனசு வவிட்டு வ�ய்ந�தறய சத்தம தப�ட்டு அழதவண்டும தப�ல�ருந்தது. 
அழுத�லத�ன மைனசு ஆறம தப�ல இருந்தது. ஊருக்கதவளனிதய கட்தடதய 
தநருங்க�க்தக�ண்டிருந்த�ர.சுதமை த�ங்க�க் கலலருதக தப�ய் உட்க�ரந்து தக�ண்ட�ர. 
இருதளக�ழ�த்துக் தக�ண்டு க�ந்த�புரம தப�கம பஸ்வந்து ந�னறது.

சட்தடனற த�வவி படிக்கட்டில க�ல தவத்ததும பஸ்க�ளமபவியது கமபவிதய இரு தகய�ல 
ச�pய�கப் பவிடிக்க�தத�ல ஆடி வவிழப்தப�ன�ர.

“ ஏம தப�pசு நவீ ச�கரதுக்க எம பஸ் த�ன�தகடச்சது.”

“ அ ஆம தப�.” கண்டக்ட�pன தகதயப்பவிடித்து ஒர சசீட்டில அமைரந்த�ர. பஸ்ஸ�ல 
ந�தலந்து தப�;த�ன உட்க�ரந்த�ருந்தனர கண்டக்டர தப�ட்ட சத்தத்த�ல தூக்கம 
கதலந்தவர. த�ருமபவிப்ப�ரத்த�ர.

“ அட எனனங் மை�மை� மைணவி ஆறகூட ஆகதல இந்தநரத்துக்தகங்க க�ளமபபீட்தட.”

“ அடதட சுப்ர�யன�.”

“ மை�மை� தகளவவிப்பட்டது தநசந்த�ன�?”

“ எதத தகக்கதற”

“ நமப நஞசப்பந்த� தபப்பரதல எனனதவ� தப�ட்டிருக்கனனு ச�யந்தரம உளரன�,”

“ ய�ருக்க தத�pயும.”

“ தப�ன வ�ரமத�ன சந்ததயவிதல ப�த்த�ன�ம.”

“ ஆமை�மை� எங்கட்தடயுமத� தச�னன�.”

4

“எப்படி இப்படி”

“ அவம வவித�. அஞசங்கணம ஊடு. ஆதறக்கற� தத�ட்டம மை�டுகண்ணு ஊரு தச�ந்த 
சனங்க இத்ததன தபரு இருக்கறப்ப எங்கதய� தப�ய் தத�தலஞ்ச�ருக்க�தன ப�வவிமைகன..”
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அவதரயும மைமீற� அழுதக பபீற�ட்டது. “அழுக�தவீங்க மை�மை�.மைனதசத்ததத்த�கங்க. ந�னுமுங்க 
கூடத்த�ன வரதறன.” “எதுக்க” எனபதுதப�ல ப�ரத்த�ரதப�னனுகட்டி..

“நவீங்க அக்க�க�ட்டகூட தச�லல�மை வந்த�ட்டிங்கள�மை�.இந்த ந�ரவ�யன நஞ்சப்பன த� 
ர�த்த�hp அக்க�க�ட்டயும தச�லல�ப்தப�ட்ட�ன�ம.. உங்களுக்க ததரியக் கூட�துனனு 
ஒண்ணும தச�லதலய�ம. .ர�த்த�ரி புர�வம நவீங்க படறப�ட்தட ப�த்துட்டுத� 
இருந்துச்ச�ம. தச�லல�மை தக�ளளமை புறப்பட்டதத ப�ரத்ததுதமை அக்க�வக்க புரிஞ்சு 
தப�ச்ச�ம. நவீங்க மைகன ப�க்க ப�ப்பமபட்டி தப�றப்பட்டீங்கனனு வவிசுக்கனனு எங்கூட்டுக்க 
ஓடி வந்து சசீக்க�ரமை� தப�ய் பஸ்ஸப்புடிக்கச் தச�னன�. ந� கறக்கத்தடத்த�ல 
ஓடிவந்து பஸ்ஸப் புடிச்சு வரதறன. அதுக்களள கட்தடப் பக்கம வநற்துட்டீங்கதள. 
ந�னத�ன பஸ்தஸ ந�றத்தச்தச�னதனன.”

“தசத� அப்படிய� க�ட்னமமை�ளுக்கம வவிசயம தத�pஞ்சு தப�ச்ச� சரிய�ன தகக�ரி.”

கண்டக்டர க�ந்த�புரத்துக்க டிக்தகட்தட தக�டுத்த�ர. ஆப்ப�ரசட்தட தபயவில துழ�வவி பத்து
ருப�ய் தந�ட்தடத் தந்த�h;

“நவீ டிக்தகட் வ�ங்க�ட்டய�.”

“ ந� அங்கதய வ�ங்க�ட்ட மை�மை�.”

பஸ்ஸ�ன ஆட்டத்த�ல அவ�;களுதடய தபச்சு அடிபட்டுப்தப�ய் தமைமௌனம ந�லவவியது.

“ஏண்ட� சுப்ர�ய�?”

“ஏனுங்க மை�மை�?”

“அங்க ப�ப்பமபட்டியவில அவனூடு எவடத�லக்க�ம?”

“ அததனனமை�மை� தப�pய பட்னமை�. பட்டிக்க�டுத�தன மை�ஞ்ச�ப்தப�ன� ந�லுசந்த�ருக்கம. 
அதுவமை�லல�மை தப�ல�ஸ் தகஸ்தவதற ஊதர ததர கூட்டமை� கசமுசனனு தபச�ட்டு 
ந�ப்ப�ங்க. கண்டுபவிடிக்கறதத�ண்ணும கஷ்டமை�லதல மை�மை�.”

5

“எனனதவ� தப�ப்ப� அறபதுவயச�தல ந� இப்படி இருக்தக�ணும. அவங்க�ரி யத்ததத ந�ம
ப�க்தக�ணுமனு இருக்க.”
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“எனனங் மை�மை� தச�லறவீங்க?”

“இனனுதமைனனத்தச் தச�லறது. ய�தரனன தச�னன�லும தசரி. ஊதர எதுத்த� லும தசரி. 
எனறமைகதன எந்தத�ட்டத்த�தல த�ன அடக்கம பண்ணனுமனு
தவீரமை�னம பண்ணவிப் தப�ட்டம தப�.”

“அததப்படிங்க மை�மை� முடியும ஊர கட்டுப்ப�டுனனு ஒண்ணு இருக்கதுலதல�. கலத்துக்கப்
தப�pயவங்க நவீங்க. நவீங்கதள இப்படி…”

“தக�லமை�வது தக�த்தரமை�வது அததயவிததயவிஞ் தச�லல�த்த�ண்ட� அவன ஊரவட்தட 
ஓட்னவீங்க உப்ப உச�ருக்தக ஒதலயும தவச்சுப்தப�ட்டிங்க.சுப்ர�ய� சனங்க நடக்கற மை�த�ரி 
இந்த தக�ங்கமைண்ணவிதல நடந்ததத இலதல. ர�ச�க் க�லத்த�தலகூட இந்த 
தக�ங்கமைண்ணுதல ச�த� பவிரச்சதன தகதடய�து. அதததுக்க பட்டயதமை தப�ட்டுப் 
தப�ட்ட�ன. வூட்டுக்க தவமௌ;தளயடிக்கறது, தசத்த� தரண்டுசங்க தவக்கறது தசருப்புப் 
தப�ட்டுட்டு ஊருக்களதள வ�ரதுனனு இதுக்தகலல�மகூட அனுமைத� தந்து 
ச�த�ப்பவிரச்சதன தய வர�மை இருந்தமைண்ணு இந்த மைண்ணு. அதுமைட்டும புளளப்தபத்த� 
தக�ழந்ததய வளக்கறது,களனிப்ப�ட்டறது,ஏன புளதள அழுத�முதலப்ப�ல தக�டுக்கறதுகூட
அந்தமை�த�ரி புளதளகத�ன. எனனதவ� இப்பத்த�ன கசீழ்ச�த� கசீழ்ச�த�னனு 
தநமபத்த�ன ஆடற�னுக.

“எனதகனனதவ� சத்த�யன தசத்துட்ட�னதன மைனசு ஒப்பமை�ட்டீங்கது மை�மை�.”

“தபப்பரதல தப�ட்டிருக்க�தனட� சுப்ர�ய�.”

“தபப்பரதல தப�டறததலல�ம தநசமை�யவிடுமை�?”

பஸ் க�ந்த�புரத்தத தநருங்க�யது. மைத்த�யபஸ் ந�தலயம மைணவி எட்தடக் க�ட்டி 
கலகலத்துக்தக�ண்டிருந்தது.

“மை�மை� கதடயவிதல ஏத�வது ச�ப்புட்டுதப�ட்டு தப�ல�ங்கள�? அங்க ப�ப்பம பட்டிதல 
ச�ப்பவிடறததலல�ம தத�துபட�து. அதுவமை�லல�மை இனனி எந்தநரமை�கதத�?”

“எனக்தக�ண்ணும தவண்ட�ம. நவீ தவண்ண� ச�ப்புடு.”

“எனக்கம ஒண்ணும தவண்ட�ம. நவீங்க பச�த�ங்கமை�ட்டீங்க. பரவ�லதல தரண்டு தபரும 
ச�ப்புட்டுதப�ட்தட தப�ல�ம வ�ங்க.”
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6

இருவரும எத�தர இருந்த க�ப்பவிக்கதடயவில ச�ப்பவிட்டுவவிட்டு த�ருமபவின�ரகள. ப�ப்பமபட்டி 
தப�க�ற பஸ் தய�ர�ய் ந�க்கவம அத�ல ஏறப் தப�ன�ரகள. பஸ் புறப்பட இனனும 
தநரமை�ருந்தது. பஸ்ஸ�ல கூட்டம; ந�தறய இருந்தது. இளவட்ட தபயனகள 
ந�தலந்து தபர பஸ்ஸஹூக்க தவளனிதய ந�னற தக�ண்டு வருக�ற தப�க�றவரகதள க�ண்டல
தசய்து தக�ண்டிருந்தனர. தப�னனுகட்டியும,சுப்ர�யனுமபஸ்ஸ�ல ஏற முயனற�ரகள. கூடீ
ந�னற கமப ல�ல ஒருவன,

“தப�pசு எதுவதரக்கம?”

“ப�ப்பமபட்டிக்கத�ங் கண்ணு.”

“ஆரூட்டுக்க?”

“ ஆரூட்டுக்கமை�லதல. தநத்துச�யந்த�ரம தபப்பரதல தப�ட்டிருந்துச்தச சத்த�யனனு 
வவிசங்கடுச்சு….”

“ அடதட ப�டிய ர�த்த�ரிதய தபரிய�ஸ்பத்த�hp க்க தக�ண்டுதப�யவி-ட்ட�ங்க. அவங்க 
சமச�ரமகூட ஆஸ்பத்த�ரிக்கத்த�ன தப�யவிருக்க. ஊரதல அவங்களுக்க ய�ருமை�ல தல. 
அங்க தப�ய் ய�ரப் ப�க்கப்தப�றவீங்க?”

“ அட அப்பவிடிய�. நலலத�ப் தப�ச்சு. அப்ப தப�pய�ஸ்பத்த�ரிக்தக தப�யவிர ல�ங்க மை�மை�.”

“ ம தச�p தப�pய�ஸ்பத்த�ரிக்கப் தப�ற பஸ்ஸப் ப�ரு.”

தபரிய�ஸ்பத்த�hp க�தலதவதள சுறசுறப் தப�டு தவகமை�ய் இயங்க�க் தக�ண்டிருந்தது. 
தவமௌ;தள யுடுப்பவில தகயவில ஸ்தடத�ஸ்தக�ப்புடன கமபல கமபல�ய் 
மைருத்துவக்கலலூhp மை�ணவமை�ணவவிகள அரட்தடயுடன தப�யவிக்தக�ண்டிருந்தனர. 
ஓவ்தவ�ரு வ�ரடிலும தந�ய�ளனிகள வ�pதசயவில ட�க்டர த�p சனத்த�ற்கக்க�த்த�ருந்தனர 
ஸடச்சர வண்டி அவ்வப்தப�து க�றவீச் க�றவீச் எனற சத்தத்தத�டு தப�யவிக்தக�ண்டிருந்தது.

தப�னனுகட்டியும சுப்ர�யனும எந்த பக்கம தப�வது ய�தர வவிச�hp ப்பது எனபது 
தத�pய�மைல வவிழ�த்துக் தக�ண்டிருந்தனர. இடதுபுறம தமைல தக�டியவில கூட்டம 
அத�கமை�யவிருந்தது.

“மை�மை� அங்க ப�ருங்க அதுத�ன ச�வரூம அஙகத�ன தப�ணத்த அறப்ப�ங்க. வ�ங்க தப�ய்
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ப�க்கல�ம. அதுவதர மைறந்த�ருந்த துக்கம மைறபடியும
பபீற�க்தக�ண்டுவர தப�னனுகடடி தனதனயும மைறந்து,

7

“எனற ர�ச� உனதன இந்தக் தக�லத்துல ப�க்கவ� தவமை�ருந்து தபத்ததன. ர�மைரப்தப�ல 
தநதனச் தசதன. இப்படிப் பண்ணவிப்தப�ட்டிதயட� ப�வவி.” -எனற கதற� 
வ�ய்வவிட்டழுத�ர;.அவருதடய ஓலம சுற்ற� ந�னறவரகதளயும கலங்கச் தசய்துவவிட்டது. 
கூட்டத்த�ல ய�தர� சுப்ர�யனனின தத�தளப் பற்றவது உணரந்து த�ருமபவின�ர. சுப்ர�யன 
கண்ட க�ட்ச�யவில அத�ரச்ச�யுற்ற,

“ மை�தமை�ய் இங்க த�ருமபவிப்ப�ருங்க. இந்த அத�சயத்தத.”

சட்தடனற. த�ருமபவிய தப�னனுகட்டி கண்டக�ட்ச�யவில ஆடிப்தப�ன�ர.

“அட எனற ர�ச�. ஊனன தசத்துப் தப�யவிட்ட�னுட்ட�னுகதள.”

“ இலலப்ப� ந� ச�கதல.”

“ அப்ப தபப்பரதல தப�ட்டது.”

“ அது நமமர அய்யரமைகன சத்த�யந�ர�யணனப�. அவனும ப�ப்பமபட்டிதல த�ன 
கடியவிருக்க�ன.

“அப்ப பட்டியமமை�னனு தப�ட்டிருந்ததத.”

“எமதப�ண்ட�ட்டி தபரு பட்டத்தரச�ப்ப�.”

“ எப்படிதய�ச�மை� எங்கமை�மை� தவண்டுன ச�மை�க தகயுடலங்கறதத தப�துங்க ச�மை� இனனி 
எவதனதுத்த�லும தச�p எந்த ச�த�யும நமைக்கத் தததவயுமை�லதல. இனனி நவீங்க பபீல�யு+ர 
மைண்ணுதலத�ன தப�தழக்தக�ணும.” எனற உணரச்ச� தப�ங்க 
சுபடர�ய�ன தச�னன�ர.

bharathidvrjn59@gmail.com
பத�வகள, ஜேஹூதல 2010  இதழ் 127
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4. கதொவவி அணைவியதொத புத்தன்.  - குரு அரவவிந்தன் -

கரு அரவவிந்தனலட்சுமை� மனற க�ல�ல எழுந்து ந�ற்க முயற்ச்ச� தசய்து, முடிய�மைல 
தப�கதவ தவததனதய�டு முனக�க் தக�ண்டு மைமீண்டும படுத்துக் தக�ண்டது. எனக்க 
எலல�தமை புரிந்துதப�யவிற்ற. பணச்தசலதவ ந�தனத்து மைனனிதருக்தக தப�ய்க்க�ல 
கட்டத் தயங்கம இந்தக் க�லத்த�ல,; த�ன வளரத்த பசுவவிற்கப் தப�ய்க்க�ல கட்டி அதத 
நடமை�டச் தசய்வத�ல அவனுக்க உளள அக்கதறதய ந�தனத்து வவியப்பதடந்ததன. கடந்த 
இரண்டு ந�ட்கள�க அவன என ப�ரதவயவில பட்டுக்தக�ண்தட இருக்க�ற�ன. எததச்தசய�க
யனனலுக்க�ல ப�ரதவதயப் படரவவிட்டதப�து, அவன வ�சல�ல உட்க�ரந்த�ருப்பது 
ததரிந்தது. கதலந்த முடியும, ந�லுமுழ தவட்டியும சட்தடயுமை�ய் ஏதத� ஒனறக்க�ன 
எத�ரப�ரப்தப�டு இருக்க�ற�ன எனபது மைட்டும 
புரிந்தது.

‘ய�ரப்ப� அது த�னமும வந்து வ�சலல உட்க�ரந்த�ருக்க�றது.?’ உதவவிய�ளனனிடம 
வவின�வவிதனன.

‘உங்கதளச் சந்த�க்கணும எனற அடம பவிடிக்க�ற�ன ச�ர’ எனற�ன.

‘எனதனய�, ஏன�ம;?’

‘ததரியலதல, லட்சுமை�, லட்சுமை� எனற தச�லல� ஒதரயடிய�ய் ஒப்ப�ரி தவற தவக்க�ற�ன’

‘எனன நடந்தத�ம..?’ ஆரவ மை�கத�ய�ல அவனனிடதமை வவிச�ரித்ததன.

‘எனக�ட்ட தச�லல மை�ட்தடன எனக�ற�ன. எனர க�ல தப�ன�லும பரவ�யவிலதல உனர 
க�ல தப�யவிடிச்தச லட்சுமை� எனற முனக�க்தக�ண்டு ததலயவில அடிச்சுக்க�ற�ன.’

‘ஓ கடுமப வவிவக�ரமை�?’

‘வவீடு ப�ரக்கப்தப�தறன, க�ணவி ப�ரக்கப்தப�தறன எனற தப�ய்த் ததரிய�மைல கண்ணவி 
தவடியவில எங்தகய�வது க�தல தவச்ச�ருப்ப�, அத�தல அகப்பட்டு க�ல தப�ச்சுதத� 
ததரியதல..!’ தனது சந்ததகத்தத அவன தவளனியவிட்ட�ன.

மைனசு தவததனப்பட்டது, எவ்வளவ ச�த�ரணமை�ய் தச�லல�வவிட்ட�ன. அதமைத�ய�ய் இருந்த
இந்தமைண், யுத்த பூமை�ய�ய்மை�ற�யததன? த�னந்த�னம இப்படிய�ன சமபவங்கள நடந்தத�ல 
அப்ப�வவி மைக்களனின இழப்புக்கள எலல�ம இவரகளுக்க ச�த�ரணமை�ய் 
தப�ய்வவிட்டனதவ�? மைதழவவிட்டும தூவ�னம வவிடவவிலதல எனபதுதப�ல, உயவிர 
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இழப்புக்களகூட கவனத்த�ல தக�ளளப்பட�மைல, மைனனித உயவிரகள மைத�ப்பற்றப் 
தப�ய்வவிடுதமை�? மைனனிததநயம எனபதன அரத்ததமை இவ்வலக�ல ய�ருக்கதமை புரிய�மைல 
தப�ய்வவிடுதமை�?

த�னமும இப்படிக் கண்ணவி தவடியவில அகப்பட்டுக் க�தல இழப்பவரகளனில;, 
அத�கமை�னவரகள கழந்ததகள�யும, தபண்கள�யுமத�ன இருக்க�ற�ரகள. கணக்க�ட 
முடிய�த அளவவிற்க இப்படிப் பலர ஊனமைதடந்த�ருக்க�ற�ரகள. ஒரு தபண் ஒற்தறக் 
க�தல�டு, தடி ஊனற�, இடுப்பவிதல ஒரு தகக்கழந்தததயச் சுமைக்க முடிய�மைல சுமைந்து 
தக�ண்டு..! ப�ரத்ததும பதற�ப்தப�தனன! தசல வந்து இவரகள வவீட்டு முற்றத்த�தல ந�னற 
பதனமைரத்த�ல பட்டு தவடித்துச் ச�தற�யதப�து அங்தக ந�னற கணவன அந்த 
இடத்த�தலதய இறந்துதப�ன�ன�ம. இவள ஒற்தறக் க�தல இழந்து, கழந்ததக்க�க 
உயவிதரக் தகயவிதல பவிடித்துக் தக�ண்டு வ�ழதவண்டிய பரித�பந�தல! எந்த ஒரு 
வருமை�னமும இலல�த, ந�த�யற்ற அவளது கண்ணவீரக் கதததயக் தகட்டதும எனதன 
அற�ய�மைதல எனது கண்கள பனனித்தன.

ப�வம இந்தப் தபண்கள�ய்ப் பவிறந்தவரகள! கடுமபத்த�ல ய�ருக்க எனன நடந்த�லும 
இறத�யவில ப�சம எனற வதலயவில ச�க்க�, உளரீத�ய�கவம, உடலரீத�ய�கவம, த�ய�ய், 
மைதனவவிய�ய், மைகள�ய், தத�ழ�ய�ய் எங்தகயும, எப்தப�தும அதனகமை�ய் 
ப�த�க்கப்படுவரகள இந்தப் தபண்கள�ய்த்த�தன இருக்க�ற�ரகள!

க�ல இழந்தவரகளுக்க தப�ய்க்க�ல கட்டும இந்த தஜேயப்பூர க�தள ந�றவனத்த�ன 
தப�றப்பத�க�ரிய�க தசனற வருடமத�ன; ந�ன தப�றப்தப ஏற்ற�ருந்ததன. ந�ன 
தப�றப்தபடுத்த தநரதமை�, அலலது யுத்தத்த�ன அதக�ரதமை�, தக�ஞ்ச ந�ட்கள�க 
தப�ய்க்க�ல கட்ட வந்தவரகள�லும, அதற்கரிய பயவிற்ச� எடுக்க வந்தவரகள�லும ஒரு 
தவத்த�யச�தலதப�ல இந்த இடம ந�ரமபவி வழ�யத் தத�டங்க�வவிட்டது.

இர�ணுவம ஆக்க�ரமை�ப்பு தசய்த பவிரததசங்களனில தமை�ழ்மைக்கள மைமீளக் கடிதயற�யதப�து 
இர�ணுவத்த�ல தங்கள ப�துக�ப்பவிற்க�கப் புததத்து தவக்கப்பட்ட பபீ4 அனரி ப�ரஷனல 
கண்ணவி தவடிகளும, முக�ங்களனில இருந்து அவ்வப்தப�து மைக்கள 
கடியவிருப்புகள மைமீது ஏவப்பட்ட தசலகளுமத�ன இதற்தகலல�ம க�ரணம எனற 
எலதல�ருக்கம ததரியும. கண்ணவி தவடிகள எங்தக எந்த மதலயவில புததத்து 
தவத்த�ருக்க�ற�ரகள எனற ததரிய�மைல அப்ப�வவி மைக்கள, நடந்து தப�கமதப�து 
தவறதல�க அதனதமைல க�லதவக்க, அதவ தவடித்துச் ச�தற� அவரகதளத் த�னமும பல� 
எடுத்துக் தக�ண்தட இருந்தன. இர�ணுவம தவளனிதயற�ய பகத�களனில புததக்கப் பட்டிருந்த 
இந்தக் கண்ணவி தவடிகள இன, மைத தவறப�டினற� அப்ப�வவி மைக்களனின உயவிதரத் 
த�னமும பல� எடுத்துக் தக�ண்தட இருந்தன. ந�கரிகமைதடந்த எந்த ஒரு ந�டும 
இதுதப�னற அந�கரிகமை�ன, மைனனித�பவிமை�னமைற்ற தசயலகளனில ஈடுபட்டு, இதுதப�னற 
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கண்ணவிதவடிப் பவிச�சுகதள ந�லத்த�ல புததத்து தவத்து அப்ப�வவி தப�துமைக்களனின 
உயவிதரப் பல� எடுப்பத�லதல. வவிவச�யவிகள தங்கள தச�ந்த ந�லத்த�ல மைமீளக் 
கடிதயற�யதப�து பச்தசப் பதசதலனற கத�ரவவிதளந்த�ருந்த ந�லங்கள எலல�ம உயவிர 
கடிக்கம கண்ணவி தவடிகள�ய் வவிதளந்த�ருந்தததப் ப�ரத்ததும பயந்து தப�ன�ரகள. 
அததப் பயவிரிட்ட இர�ணுவதமை� ஆக்க�ரமை�ப்பு ந�லத்த�ல இருந்து, அப்பகத�யவில 
க�ல�க�லமை�ய் வ�ழ்ந்த தப�துமைக்களனின ஜேனந�யகரீத�ய�ன தத�டர தப�ர�ட்டத்த�ல, 
அவரகளனின எத�ரப்தபத் த�ங்கமுடிய�மைல பவின வ�ங்க�ப் தப�யவிருந்தது.

கண்ணவி தவடிகளனில அகப்பட்டு க�தல இழந்தவரகளுக்க இந்த ந�றவனம அவரகளுக்கத் 
தததவய�ன தப�ய்க் க�லகதளத் தய�ரித்து அவரகள அந்தப் தப�ய்க�லகளனின 
உதவவியுடன நடப்பதற்க தவண்டிய எலல�ப் பயவிற்ச�கதளயும தக�டுத்து வந்தது. 
இதத எப்படிதய� தகளவவிப்பட்ட கந்தச�மை�யும த�னமும அங்தக வந்து அதற்கப் 
தப�றப்ப�னவரகதளச் சந்த�ப்தற்க�கக் க�த்த�ருந்த�ன.

அவதன உளதள அதழத்து வருமபடி உதவவிய�ளனனிடம தசலலதவ, அவன தவளனிதய 
தசனற கந்தச�மை�தய அதழத்து வந்த�ன. எனக்க எத�தர வந்து ந�ற்பது, சூதுவ�து அற்ற 
ஒரு அப்ப�வவி க�ர�மைத்து வவிவச�யவி எனபது அவனது நதடயுதட ப�வதனயவில�ருந்து 
எனன�ல புரிந்து தக�ளள முடிந்தது. அவனது முகத்த�ல மைட்டும எதததய� இழந்துவவிட்ட 
தச�கம கடியவிருந்தது.

‘எனனப்ப�, இங்தக எதுக்க வந்தத..?’ அவனனிடம தமைலல வவின�வவிதனன.

‘இங்தக வந்த�ல தப�ய்க்க�ல தப�ருத்தல�ம எனற தச�னன�ங்க, அதுத�ன உங்கக�ட்ட 
உதவவிதகட்டு வந்ததனுங்க.’ தபரிய எத�ரப�ரப்தப�டு வந்த�ருக்க�ற�ன எனபது அவனது 
தபச்ச�ல�ருந்து புரிந்தது.

‘ய�ர இததப்பற்ற�ச் தச�னன�ங்க..?’

‘நமமை க�ர�மைத்துப் தபயன ச�னனர�சுத�ன தச�னன�ன. இப்படித்த�ன ஒருந�ள, தசல வந்து
எங்க க�ர�மைத்த�தல வவிழுந்து தவடிச்சதப�து அவனுக்கம ஒருக�ல தப�யவிடிச்சுதுங்க. இங்தக
வந்து தப�ய்க்க�ல தபருத்த� இப்தப� தமைலல தமைலல நடக்க�ற�னுங்க, சசீக்க�ரம 
தசக்க�ளகூட ஓட்டப்தப�தறனனு தர�மப உஷ�ர�ய்ச் தச�னன�னுங்க!’

‘அப்படிய�? முயற்ச� தசய்த�ல முடிய�ததனற ஒனறதமை இலதலயப்ப�! 
ஒவ்தவ�ருவருதடய பயவிற்ச�தயயும, மைதன�பலத்ததயும தப�றத்தது. ஆமை�,இதற்க 
ந�தறய தசலவ�கதமை..?’
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‘பரவ�யவிலதலங்க, பணத்ததவவிட எனக்க இது..?’

‘உனதன�ட ஆதங்கம புரியுதப்ப�!. பணம தபரிச�லதலய�?’

‘அனனனிக்க லட்சுமை� க�தல தவக்க�ட்டி, பவினன�தல வந்த எனனுதடய க�ல அலலவ� 
தப�யவிருக்கம. மைற்றவங்க லட்சுமை�தயப் ப�ரத்து ‘தந�ண்டி’ எனற பழ�க்கமதப�து 
எனதனதய ப�ரத்துப் பழ�ப்பதுதப�ல எனக்களதள ஒருவவித க�ழ்ப்புணரவ 
ஏற்படுதுங்க. எனன தசலவ�ன�லும இந்தக் கதறதய எப்படிய�வது நவீங்கத�ன ந�வரத்த� 
தசய்யணும. மைற்றவங்க துதணயவிலல�மைல தமைலல தமைலல நடந்த�தல தப�துமுங்க.’ 
பவ்வவியமை�ய் எனனனிடம தச�னன�ன.

‘உனதன�ட மைனந�தல எனக்கப் புரியுது கந்தச�மை�. அப்படினன� தவதலதய உடதன 
தத�டங்க தவண்டியதுத�ன!’ எனதறன.

‘வந்து.. பணம..?’

‘பணத்த�ற்க இப்ப ஒண்னும அவசரமை�லதல. தப�ய்க்க�ல தப�ருந்துமை� இலதலய� எனற 
க�தலப் பரிதச�த�த்து ப�ரத்துத்த�ன தச�லலமுடியும. எங்தக லட்சுமை�? உளதள 
அதழச்ச�ட்டுவ�ப்ப�!’ எனதறன.

கந்தச�மை� தயங்க�ன�ன.

‘நவீங்கத�ன மைனசு தவச்சு தக�ஞ்சம தவளனிதய வந்து ப�ரக்கணும!’

நடக்கதவ முடிய�த அளவவிற்க ப�த�ப்பு ஏற்பட்டிருக்கதமை�?

‘சரி, ந�தன வந்து ப�ரக்க�தறன.’ எனற தச�லல� அவனுடன தவளனிதய தசனதறன.

‘வண்டி எனற�தன, ஆட்தட�வவில வந்த�ருப்ப�தன�?’ எனற என கண்கள ஆட்தட�தவத் 
ததடின. ஓரு ர�க்ரர வண்டியும அததன�டு இதணக்கப்பட்ட தரயவிலரதபட்டிதயயும தவவிர 
தவற எந்த வண்டியும தவளனிதய இலதல.

‘எங்தகப்ப� வண்டி?’

கந்தச�மை� எனதன அதழத்துச் தசனற தரயவிலர தபட்டிதயக் க�ண்பவித்த�ன. உளதள 
பசுமை�டு ஒனற ததலதயத் தத�ங்கப் தப�ட்டுக் தக�ண்டு படுத்த�ருந்தது.
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‘ல..ட்சு..மை�…?’ ஏமை�ற்த்தத�டு தகட்தடன.

‘இதுத�ங்க லட்சுமை�, இதுக்கத்த�ங்க க�ல தப�யவிடிச்சு’ எனற தச�லல� லட்சுமை�தய 
அனதப�டு தடவவிக் தக�டுத்த�ன.

லட்சுமை� மனற க�ல�ல எழுந்து ந�ற்க முயற்ச்ச� தசய்து, முடிய�மைல தப�கதவ 
தவததனதய�டு முனக�க் தக�ண்டு மைமீண்டும படுத்துக் தக�ண்டது. எனக்க எலல�தமை 
புரிந்துதப�யவிற்ற. பணச்தசலதவ ந�தனத்து மைனனிதருக்தக தப�ய்க்க�ல கட்டத் தயங்கம 
இந்தக் க�லத்த�ல,; த�ன வளரத்த பசுவவிற்கப் தப�ய்க்க�ல கட்டி அதத நடமை�டச் 
தசய்வத�ல அவனுக்க உளள அக்கதறதய ந�தனத்து வவியப்பதடந்ததன. மைனனிதரகள�ல 
இங்தக வந்து தங்கள கதறகதளச் தச�லல� அழமுடியும, ஆன�ல இந்த வ�யவிலல� 
ஜேவீவனகள�ல தச�லல� அழமுடியுமை�?

ஜேவீவக�ருண்ய ச�ந்ததன உளள இவரகதளப் தப�னறவரகளுக்கக் கட்ட�யம உதவவி தசய்ய 
தவண்டும எனற உடதனதய எனக்கள முடிதவடுத்துக் தக�ண்தடன. ஊனமைதடந்த ஆடு 
மை�டுகதளக் கச�ப்புக் கதடக்கத் தளளனிவவிடுபவரகதளப் தப�லலல�து 
வவித்த�ய�சமை�னவன�ய், அதவகதளயும வ�ழதவக்க தவண்டுதமைனற இரக்கமுளளவன�ய் 
இவனனிருந்த�ன.

என உதவவிய�ளதன உடதனதய அதழத்து லட்சுமை�யவின க�லகதள அளதவடுக்கச் 
தச�னதனன. இதுவதர க�லமும மைனனிதரின க�லகதளதய அளதவடுத்துப் பழக்கப்பட்ட 
அவன, எனதன ஒரு கணம வவிதன�தமை�கப் ப�ரத்துவவிட்டு, தயக்கத்தத�டு ஏதத� 
முணுமுணுத்தபடி லட்சுமை�யவின க�ல�ன அளவகதள எடுத்த�ன.

‘இந்த�ளுக்க எனன தபத்த�யமை�?’ எனற அவன மைனதுக்கள எனதனத் த�ட்டியவிருக்கல�ம. 
ய�ர எனன தச�னன�லும லட்சுமை�க்கப் தப�ய்க்க�ல கட்டிதய தவீருவது எனற உடதனதய 
ந�ன முடிவம எடுத்துக் தக�ண்தடன.

‘பணம..?’ எனற கந்தச�மை� மைமீண்டும தயங்க�ன�ன.

‘தவண்ட�மைப்ப�, பணம தவண்ட�ம. அனபு, ப�சம, தநசம, கருதண இதவ 
எலல�வற்றக்கம முனன�ல பணத்த�ற்கப் தபறமைத�தய இலதலயப்ப�. எப்படியும 
லட்சுமை�தய நடக்க தவத்துக் க�ட்டுவது எனனுதடய தப�றப்பு!’ எனற தச�லல�ப் 
தபருமை�தம 
தப�ங்க அவன தத�ளனில தட்டிக் தக�டுத்ததன.

‘லட்சுமை�க்க நலல மைனசுங்க, மைனனிசனுக்க மைனனிசன தவச்ச தப�ற�யவில த�தன லட்சுமை� 
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அகப்பட்டுதுங்க, ப�வம வ�யவிலல�த ஜேவீவதன தவவிர எனன தச�னன�லும புரியுமுங்க, 
மைனனிசதனவவிட தர�மப உசத்த�!’

லட்சுமை�தயப் புகழ்ந்து தபருதமைப்பட்டுக் தக�ண்தட அதன கனனத்தத இரண்டு 
தககள�லும ஆதசதய�டு தடவவி தநற்ற�யவில முத்தம தக�டுக்க, லட்சுமை� தசவவிகதள 
வவிரித்து கண்கதள மடி உடமபு ச�ல�ரக்க தவட்கப்பட்டது.

அனபு, ப�சம, மைனனிததநயம, ஜேவீவக�ருண்யம, இதவதயலல�ம இனனும இந்த மைண்ணவில 
அழ�ந்து வவிடவவிலதல, எங்தகதய�, எப்படிதய� ஏதத� உருவத்த�ல ந�தலத்த�ருக்க�றது எனற
நலல தசய்த� அந்த அப்ப�வவிக் க�ர�மைத்தவனனின கண்களனிலும, 
தசய்தகயவிலும பளவீச்தசனற ததரிந்தது!

kuruaravinthan@hotmail.com
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5. எததிர்கதொலச் சதித்தன்!   - வ.ந.கதிரிதரன் -
 ( கவவீந்த�ரனனின (அற�ஞர அ.ந.கந்தச�மை�) 'எத�ரக�லச் ச�த்தன ப�டல' கவவிததயவின ச�றகதத வடிவம. 
ச�றகததய�க்க�யவிருப்பவர: வ.ந.க�ரிதரன) -

எத�ரக�லத்த�தர நவீக்க� ந�ன க�லத்த�னூடு பயணவித்ததப�ழுதுத�ன அவதனக் கண்தடன. 
அவன த�ன எத�ரக�ல மைனனிதன. இரவவிதயதய�த்த ஒளனிமுகத்த�தனக் தக�ண்டிருந்த அந்த 
எத�ரக�ல மைனனிதனனின கண்களனில கருதண ஊற�யவிருந்தது. அவன 
கூற�ன�ன: "ந�கழ்க�ல மைனனித�! எத�ரக�ல உலகமை�து. இங்தகன நவீ வந்த�ய்? இங்க நவீ 
க�ணும பலவம உனதன அத�ரதவடி தப�ல அதலக்கதமை. அப்பதன! அதன�தல 
ந�கழ்க�லம நவீ தசலக!" [ ஈழத்துத் தமை�ழ் இலக்க�ய வ�னனில பலதுதறகளனிலும 
சுடரவவிட்டு அமைரர�ன அற�ஞர அ.ந.கந்தச�மை�யவின கவவிததகளனில 'எத�ரக�லச் ச�த்தன' 
எனனும கவவிதத எனதனக் கவரந்த அவரது கவவிததகளனிதல�னற. அததனத் தழுவவி 
எழுதப்பட்டுளளது இச்ச�றகதத. மைதறந்த எழுத்த�ளர சுஜே�த� அவரகள மைமீர�வவின 
'எனக்கம உனக்கம ஒதர ஊர. வ�சுததவ நலலூர' எனபதததய முதல�வது தமை�ழ�ல 
தவளனிவந்த அற�வவியற் கவவிததய�கக் கற�ப்பவிடுவ�ர. ஆன�ல அதற்கம பல வருடங்களுக்க
முனனர தவளனிவந்த அ.ந.க.வவின 'எத�ரக�லச் ச�த்தன' கவவிததயவிதனதய 
தமை�ழ�ன முதல�வது அற�வவியற் கவவிததய�க ந�ன கருதுக�னதறன. சுஜே�த�வக்கம 
அ.ந.க.வவின தமைற்படி கவவிதத பற்ற� ததரிந்த�ருந்த�ல அவரும அவ்வவிததமை கூற�யவிருப்ப�ர. 
தமைற்படி கவ்தத ந�கழ்க�ல மைனனிதன எத�ரக�ல மைனனிதன ஒருவதனச் சந்த�த்து, 
உதரய�டித் த�ருமபுவததப் பற்ற� வவிபரிக்க�றது.]

எத�ரக�லத்த�தர நவீக்க� ந�ன க�லத்த�னூடு பயணவித்ததப�ழுதுத�ன அவதனக் கண்தடன. 
அவன த�ன எத�ரக�ல மைனனிதன. இரவவிதயதய�த்த ஒளனிமுகத்த�தனக் தக�ண்டிருந்த அந்த 
எத�ரக�ல மைனனிதனனின கண்களனில கருதண ஊற�யவிருந்தது. அவன கூற�ன�ன: "ந�கழ்க�ல 
மைனனித�! எத�ரக�ல உலகமை�து. இங்தகன நவீ வந்த�ய்? இங்க நவீ க�ணும பலவம உனதன 
அத�ரதவடி தப�ல அதலக்கழ�க்கதமை. அப்பதன! அதன�தல ந�கழ்க�லம நவீ தசலக!"

அற�வவினனில அடங்க�த த�கம மை�க்கவன�க எத�ரக�லம ஏக�ட்ட எனதனப் ப�ரத்து இந்த 
எத�ரக�ல மைனனிதன கூறக�னற�ன 'ந�கழ்க�லம நவீ தசலக" எனற. அவனுதரய�ல என 
அற�வத் த�கம அடங்கதமை�? அதன�ல ந�ன பவினவருமை�ற கூற�தனன: " த�ரண்டிருக்கம 
அற�வவின தசரக்தக தவண்டும தசந்தமை�ழன ந�ன. கற்றதமைதுமைற்ற தபர�ண்தமைக் தக�ட்தட
எனதன மைதலவறத்த�து இந்த எத�ரக�லம. ஆதல�ல கவதலதய வவிடு நண்பதன!"

இவ்வவிதம கூற�வவிட்டு கறகறத்த வவிழ�கதளயுதடய ச�மைரத்த�யச�ல�ய�ன அந்த எத�ரக�ல
மைனனிதனனின தபயதரனன எனற வவினவவிதனன.

அதற்கவன பவினவருமை�ற கூற�ன�ன: "எனக்க முனதன ச�த்தரகள பலர இருந்த�ரப்ப�! 
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ந�னுதமை�ரு ச�த்தன. எத�ரக�லச் ச�த்தன..... ந�கழ்க�லத்தவர�ன உனனவதர� உனக்க 
முனனர வ�ழ்ந்த�ட்ட ச�த்தரலல�து உன க�லச் ச�த்ததரயும ஏற்க�ரப்ப�. 
இததன ந�ன எந்தவவித மைனக்கதறயவின க�ரணமை�கவம கூறவவிலதல. உன ந�கழ்க�லத்துக்
க�ச�னனியவின பண்பவிதுத�தன. அதுத�ன அவ்வவிதம கூற�தனன."

இவ்வவிதம கூற�ய வருங்க�லச் ச�த்தன தமைலும எனக்கப் பல கருத்துகதளப் பகனற�ன. 
ச�த்தனவனுதரததன இந்த மை�ந�லத்த�ரும அற�தற்க�ய் இங்க ந�ன வவிளக்க�க் 
கூறக�தறன:

" தபருமதப�ரகள வவிதளயும உன ந�கழ்க�லத்த�ல பவிளவகதள ஏற்படுத்தும பலவதகப் 
தபதங்களுண்டு. ஒற்றதமைய�க இதணய வவிருமபும மை�னுடதர ஒனற�க இதணயவவிட�து 
தசய்யும அந�ய�ய தபதங்கதளக் கூறதவன தகள. துண்டுபட்டிருக்கமததசங்கள, 
தூய்தமைய�ன இனம, மைதம, தமை�ழ�, மைததமைனற கறக�ய மனப்ப�ங்களள தக�ட்ப�டுகள .. 
இதவ தப�னற தபதங்கதளலல�ம உனது ந�கழ்க�ல உலக�ல உளளன. அதவ எலல�ம 
அரத்தமை�லல�ப் பவிரிவவிதனகள. அதவ ய�வம ச�கம எனது எத�ரக�ல உலக�ல. ஒனறபட்டு
இவ்வலகம ஒற்தறய�கம. ஒரு தமை�ழ� தக�ண்ட ஓரரசு பவிறக்கமைப்ப�. அரசுகதளலல�ம 
ஒழ�ந்து இவ்வலக�ல ஓரரசு உண்ட�கம. அறத்த�தன வல�யுறத்தும ஒரு மைததமை 
உலதகலல�ம ந�லவம. வவிரசங்கதளயும, வவிகற்பங்கதளயும வ்ளரக்கதமை�ழ�கள எலல�ம 
வவீழ்ந்து ஒருதமை�ழ�தய தப�து தமை�ழ�ய�க இவ்வலக�ல இருக்கம தசந்தமை�ழ் மைட்டுமைலல, 
ச�ங்கள தமை�ழ�யும ச�கம. இச்தசகதமைலல�ம ஒதரதய�ரு தமை�ழ�தய ததலதூக்க� ந�ற்கம. 
எந்த தமை�ழ� இவ்வலக�ல ந�லவதமைனக் தகட்பபீர�ன�ல என பத�ல எண்ணவிக்தக அத�கம 
தக�ண்ட தமை�ழ�தய அத�கக�லம ந�னற ந�தலக்கப் தப�க�னறது. அந்த தமை�ழ�தய 
அரச�ளும. எத�ரக�லத்த�ல. உலகத்து மைக்கதளலல�ரும தமதமை ஏற்றத்த�ழ்வகளற்ற 
மைனனித இனம எனதற கருதுவர. தமதமை மைதம, இனம, தமை�ழ� தப�னற தவறப�டுகதளக் 
தக�ண்டு பவிரித்துப் ப�ரக்கம வழக்கம எனது எத�ரக�ல உலக�ல இலதல. அரசரகள , 
ஏதழகள , பணக்க�ரரகள தப�னற அத்ததன தபதங்களும எத�ரக�ல உலக�ல 
ஒழ�ந்து வவிடும. எம தமை�ழர இனமை மைட்டுமைலல, பவிற இனங்களும ச�கம. ந�தடலல�ம 
மைனனித இனதமைனற ஒனற மைட்டுதமை ததல தூக்கம. எலதல�ரும மை�னுடரகள. 
பவிரிவவிதனகள ஒழ�தல நனறத�தன."

இவ்வவிதம வருங்க�லச் ச�த்தன கூற�ன�ன. பவினனர அவன தமைலும கூறவ�ன: 
"உனனவர�ன ந�கழ்க�லச் தசந்தமை�ழர இவற்தறக் தகட்ட�ல , நவீசதன! இவ்வவிதமை�க இங்க 
உதரக்க�தத. தசந்தமை�தழ உலக�ன புகழ்தமை�ழ�ய�ய், உலகத்த�ன தப�துதமை�ழ�யுமை�கம 
புதுதமைததனக் க�ண்பபீரகள எனற கூற�டுவ�ரகள. எத�ரக�லச் ச�த்தன�ன எனது 
உதரயவிதன இகழ்ந்த�டுவ�ரகள. இமமை�யளதவணும மை�னமை�லல� மரக்கன ந�கழ்க�லத்த�ல 
மைட்டுமை�ருந்த�ருந்த�ல எனன தசய்வததனறற�ந்த�ருப்தப�ம. அவன தநஞ்சு 
பவிளந்ததற�ந்த�ருப்தப�ம எனறமை�கழ்ந்த�டுவ�ரகள"
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இவ்வவிதம கூற�ய வருங்க�லச் ச�த்தன ச�ற�து தநர தமைளனத்த�ற்கப் பவினனர தமைலும 
கூறவ�ன:" பவிறப்ப�தல ந�ன த�ழ்வதரக்க மை�ட்தடன. பவிறப்ப�தல என தமை�ழ�தய 
ச�றந்தததனச் தச�லதலன. பவிறப்தபனறன வசதமை�? அது என வசமை�லதல. அது 
பவிரமைத்த�ன வசமைலலவ�? இந்ந�தலயவில எவ்வவிதம ந�ன அவ்வவிதம பவிறப்ப�தல 
தபருதமையுற முடியும? பபீருவவில பவிறந்த�ருந்த�ல பபீருதமை�ழ� தபருதமைதய. இத்த�ல�யவில 
பவிறந்த�ருந்த�ல இத்த�ல� தமை�ழ� ச�றப்தப. தவற� மை�கந்த உனது ந�கழ்க�லத்தவர 
இததன உணரமை�ட்ட�ர. வவிழழுக்தக தபருங்கலகம வவிதளவவிக்கம உனனவரகள 
தசய்வததனன? அற�வற்ற துனபங்கதள அதனவருக்கம வவிதளவவிக்க�னற�ரகள. 
ஐயய்தய�! இவரது மைதடதமையவிதன எனனதவனற கூறதவன?"

எத�ரக�லச் ச�த்தனனின கூற்ற�லுளள தரக்கம எனதனப் பவிரமை�க்க தவத்தது. புது யுகத்த�ன 
கரல�க அவ்னது கரல ஒல�ப்பத�க எனக்கப் பட்டது. இவ்வவிதம அவன கூற�யதன பவினனர
ந�ன அவதனப் ப�ரத்து இவ்வவிதம தகட்தடன: " எத�ரக�லச் ச�த்த�! 
உனது இனனிய தமை�ழ� தகட்தடன. மைத� தகட்டு எமமைவரகள வ�ழும ந�கழ்க�ல உலக�ற்க 
எனனுடன நவீ வந்து புத�ய வ�ழ்வவிதனதயற்ற�ன�தயனற�ல அவரது எண்ணங்கள 
வவிரிவதடயும. அதற்க�கவ�வது நவீ ந�கழ்க�லம வரதவண்டும. அதுதவ எனது 
வவிருப்பம. அதுதவ பவிளவகள�ல முட்டி தமை�த�க்தக�ண்டிருக்கம நமமைவர ஒனறபட்டுச் 
ச�ந்த�க்க உதவம."

இவ்வவிதமை�க ந�ன அவதன இதறஞ்ச� ந�னதறன. அததனக் கண்ட எத�ரக�லச் ச�த்தனனின 
தசவ்வவிதழ்கள தமைதுவ�கத் த�றந்தன. அங்தக தமைனமுறவதல�னற பவிறந்தததக் கண்தடன.
அத்துடன மைமீண்டும அந்த வருங்க�லச் ச�த்தன எனதனப் ப�ரத்து 
கசீழுளளவ�ற கூறல�ன�ன: "க�லக் கடல த�வவி நவீ இங்க வந்த�ருக்க�னற�ய். அதன 
க�ரணமை�க எது உண்தமைய�ன அற�தவனபததக் கண்ட�ய். ஆன�ல ந�கழ்க�ல மையக்கத்த�ல
வ�ழும உன ந�கழ்க�ல மை�னுடர உண்தமைய�ன ஞ�னத்த�தன, அற�வவிதனக் 
க�ண்ப�தர�? க�ண�ரகளப்ப�! க�லத்ததத் த�ண்டி க�ச�னனிக்க ந�ன வந்த�ல கட்ட�யம 
எனதன அவரகள ஏற்ற� மை�த�த்த�டுவ�ரகள. பகத்தற�வக்க�கக் கரலதக�டுத்த 
தச�க்க�ரததரதய அனற ஆலத்ததத் தந்து தக�னறவரகள உனது மை�னுடச் 
தச�தரரகளனதற�? ஆதல�ன�ல ந�கழ்க�ல மை�னுடதன! அங்க ந�ன வதரன. நவீ மைமீண்டும 
அங்க தசலவ�ய�க"

இவ்வவிதம கூற�ய வருங்க�லச் ச�த்தனனினப�ல எனனனிடத்த�ல அனபு ஊற்தறடுத்தது. அந்த 
அனபு மைமீதுறதவ அவனது கமைலம தப�னற ப�தங்கதளத் தத�ட்டுக் கண்களனிதல�ற்ற� 
வவிதடதபற்தறன. அவன மைட்டும என ந�கழ்க�லத்த�ற்க வருவ�தனனற�ல 
எவ்வவிதம நனற�கவவிருக்கம. அற�வக் கடல�ன அவன�ல , ஞ�னசூனயங்கள�க வவிளங்கம
நமமைவரகள எவ்வளவ பயனகதளப் தபறமுடியும. அற�ய�தமையவில�ருக்கம நமமைவர 
அவனுதரயவிதன அற�வதற்கரிய பக்கவமைற்றத்த�தன இனனும இருக்க�ற�ரகள. 
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ஆயவிரக்கணக்கன வருடங்களுக்க முனனர வவிடத்ததக் தக�டுத்து தச�க்க�ரததரக் 
தக�னற�ரகதள அனதறய ஆட்ச�ய�ளரகள. எதற்க. இனறம அதுத�தன நடக்க�றது. 
இந்ந�தலயவில அவன வர மைறத்தத�லும ஒரு ந�ய�யம இருக்கத்த�ன தசய்க�றது."

அச்சமையம .... எனன ஆச்சரியம! க�லத்த�தர நவீங்க�ற்ற.

ப�தகரகளனின முழு மைதடதமைப் தப�ரகள�ல சூழந்துளள இந்தப் ப�ருக்க, பூமை�க்க, 
ந�கழ்க�லத்துக்க ந�ன மைமீண்டும வந்ததன. வந்தவன எங்கம தவீதுகதள நடமபுரியும ந�தல 
கண்தடன; த�டுக்க�ட்தடன. பவிளவகளற்ற , மை�னுடரகதளனறரீத�யவில இதணந்து, 
வ�ழும எத�ரக�லச் ச�த்தனுலகம பற்ற� ஒரு கணம எண்ணவிப் ப�ரத்ததன. மைதடதமையவில 
மழ்க�க் க�டக்கம இந்த ந�கழ்க�ல உலகதமைங்தக! அவனது உலகதமைங்தக!

எனற�வரகள உணதமை க�ண்ப�தர�?

ngiri2704@rogers.com

மலம: எத�ரக�லச் ச�த்தன ப�டல! - அ.ந.கந்தச�மை�
பத�வகள, ஜேஹூதல 2010  இதழ் 127 

1. எததிர்கதொலச் சதித்தன் பதொடல்!  - அ.ந.கந்தசதொமதி -

எத�ரக�லத் த�தரநவீக்க� அதற்கப் ப�லய�ன 
ஏக�ட்தடன ஏக�ட்ட தப�த�ல எனமுன 
கத�ரதப�லும ஒளனிமுகத்த�ன கருதணயூறம 
கமைலமதப�ற் கண்ணவிதனய�ன ஒருவன வந்த�ன 
"எத�ரக�ல உலகமை�ஃது மைனனித� நவீயவிங் 
தகனவந்த�ய் இவண்க�ணும பலவமுனதன 
அத�ரதவடி தப�ல அதலக்கழ�க்கம ஆதல�தல 
அப்பதன ந�கழ்க�லம தசலக" எனற�ன. 

அற�வவினனிதல அடங்க�த த�கம தக�ண்தடன 
அவ்வதரய�ல அடங்கவவிலதல அவதன தந�க்க�ச் 
'தசற�வற்ற தபரற�வவின தசரக்தக தவண்டும 
தசந்தமை�ழன ய�தன�ருவன ஆதல�தல 
மைறவற்ற தபர�ண்தமைக்தக�ட்தட எனதன 
மைதலவறத்த� ததத�ரக�லம" எனற கூற�க் 
கறகறத்த வவிழ�யுதடய�ன கழுத வவிய�ன 
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கணதமைனன தபயதரனன எனற தகட்தடன. 

"எனக்கமுனதன ச�த்தரபலர இருந்த� ரப்ப� 
எத�ரக�லச் ச�த்தனய�ன ந�கழ்க�லத்தர 
உனக்கமுனனர வ�ழ்ந்த�ட்ட ச�த்த ரலல�ல 
உனக�லச் ச�த்ததரயும ஏற்க� ரப்ப� 
மைனக்கதறவ�ல கூறவவிலதல மைக�தலத்த�ல 
மைடதமைதய�ரு மையக்கத்த�ன ஆட்ச� எனறம 
கனத்துளத�ங் தகனபதததய கருத�ச் தச�னதனன 
க�ச�னனியவின பண்பவிததனக் க�ணப்ப� நவீ. 

வருங்க�லச் ச�த்தனுதர தசய்த வ�ரத்தத 
தவயகத்த�ர அற�தற்க�ய் இங்க தச�லதவன 
"தபருமதப�ரகள வவிதளக�னற ந�கழ்க�லத்த�ல 
பவிளவறத்தும பலவதகய�ம தபதமுண்டு 
ஒருதமைதபறம மைனனிதரகதள ஒனற� வண்ணம 
ஊடதமைத்த சுவரதனய தபதம ய�வம 
தந�க்க�டுவ�ய் தூரஎத�ர க�ல மைமீதத" 

அண்டுபவர அண்ட�து தசய்வததது 
அந�ய�ய தபதங்கள தபயதரச் தச�லதவன 
துண்டுபட்டுத் ததசங்கள எனற�ருத்தல 
தூய்தமைய�ம இனமதமை�ழ�கள மைதங்க தளனற 
அனறதத�ட்டிங் க�னறவதர இருக்கமைந்த 
அரத்தமை�ல�ப் பவிரிவவிதனகள எலல�ம ச�கம. 
ஒனறபட்டிவ் வலதகலல�ம ஒற்தறய�கம 
ஒருதமை�ழ�யவில ஓரரசு புரக்கமைப்ப�. 

அரதசலல�ம ஒழ�ந்துலக�ல ஓரரதச யுண்ட�ம 
அறங்கூறம ஒருமைததமை உலதகலல�ம ஆகம 
வவிரசதமை�டு வவிகற்பங்கள வளரக்கதமை�ழ� எலல�ம 
வவீழ்ந்துவவிடும ஒருதமை�ழ�தய இவ்வலக�ல உண்ட�ம 
சரசதமை�டு உலகத்து மைககதளலல�ம தமதமைச் 
சமை�னரகள மைனனிதகலம எனற இன தமைனப�ர 
அரசரகள ஏதழபணக்க�ரதனனற தபதம 
அத்ததனயும ஒழ�ந்து  வவிடும எத�ரக�ல உலக�ல. 
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தசந்தமை�ழும ச�மைமீழச் ச�ங்களமும ச�கம 
தசகதமைலல�ம ஒருதமை�ழ�தய ததல  தூக்க� ந�ற்கம. 
நந்தமை�ழர இனஞ்ச�கம பவிற இனமும ச�கம 
ந�தடலல�ம மைனனித இனம ஒனறததல தூக்கம. 
எந்ததமை�ழ� இவ்வலக�ல ந�லவதமைனக் தகட்பவில 
எண்ணவிக்தக தக�ண்டதமை�ழ� எமதமை�ழ�தய� இங்க 
அந்த தமை�ழ� த�னப்ப� அரச�ளும உண்தமை 
அதுநனற த�னப்ப� பவிரிவவிதனகள ஒழ�தல. 

ந�கழ்க�லச் தசந்தமை�ழர இது தகட்டுச்  சசீற� 
நவீசனுதர ந�கழ்த்த�தத தசந்தமை�தழ உலக�ன 
புகழ்தமை�ழ�ய�ய் உலகத்த�ன தப�து தமை�ழ�யும ஆகம 
புதுதமைததன க�ண்பபீரகள எனறபுகன ற�டுவ�ர. 
இகழ்ந்த�டுவ�ர எத�ரக�லச் ச�த்தனுதர தனதன 
இமமை�யள தவணும  மை�னமை�லல� மரக்கன 
ந�கழ்க�லத் த�ருந்த�ருந்த�ல தசய்வதற�ந்த�டுதவ�ம. 
தநஞ்சுபவிளந் ததற�ந்த�ருப்தப�ம எனற�கழ்த்த�டுவ�ர. 

பவிறப்ப�தல ய�னுயரவ த�ழ்வதரக்க மை�ட்தடன 
பவிறப்ப�தல எனதமை�ழ�தய ச�றந்தததனச் தச�லதலன. 
பவிறப்தபனறன வசமை�தமை�? பவிரமைத்த�ன வசமை�ம. 
பபீருவவில பவிறந்த�ருந்த�ல பபீருதமை�ழ� பபீதட 
தவற�மை�கந்த ந�கழ்க�லத்   தவீதுணரமை�ட்ட�ர 
வவிழழுக்தக தபருங்கலகம வவிளக்க�னற�ர அனன�ர 
அற�வற்தற துனபங்கள அனவரக்கம  வவிதளப்பவர 
ஐய்யய்தய� இவரமைடதமை எனதனனற தச�லதவன. 

புதுயுகத்த�ன கரலதப�ல எத�ரக�லச் ச�த்தன 
புகனறதமை�ழ� தகட்டபவினனர ய�னவதனப் ப�ரத்து 
"எத�ரக�லச் ச�த்த� உன இனனியதமை�ழ� தகட்தடன. 
எண்ணங்கள வவிரிவதடயும எனனுடன நவீவந்து 
மைத� தகட்ட�ர வ�ழ்க�னற தவயகத்த�ல புத�ய 
வ�ழ்தவற்ற�ச்தசலவ�தய� எனற�தறஞ்ச� ந�ற்க 
தமைதுவ�கச் தசவ்வவிதழ்கள த�றந்தததயுமைங்தக 
தமைனனனிலவக் கஞ்ச�ரிப்புப் பவிறந்தததயும கண்தடன. 

க�லத்த�ன கடல த�வவி நவீங்க வந்த 
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க�ரணத்த�ல ஏதற�வ எனபதத நவீ கண்ட�ய் 
ஞ�லத்த�ல ந�கழ்க�ல மையக்கத்த� லுளதள�ர. 
ஞ�னத்ததக் க�ண்ப�தர�? க�ண�ரகளப்ப� 
க�லத்தத ய�னத�ண்டிக் க�ச�னனிக்க வந்த�ல 
கட்ட�யம எதனயவரகள ஏற்ற�மை�த�த்த�டுவ�ர 
ஆலத்ததத் தந்தனற தச�க்க�ரததரக்  தக�னற 
அனபரகளுன மைனனிதச் தச�தரரகளனதற�?

ஆதல�ன�ல ந�கழ்க�ல மைனனித� அங்க 
ய�னவதரன நவீதப�வ�ய் எனற�ன ஐயன 
க�தல�ன�ல க�லகதளனனும கமைலம தத�ட்டுக் 
கண்தண�ற்ற� வவிதடதபற்தறன த�தர நவீங்க�ற்ற. 
ப�தகரகள முழுமைதடதமைப் தப�ரகள சூழும 
ப�ருக்க ந�கழ்க�லம வந்ததன எங்கம 
தவீதுகதள நடமபுரியும ந�தலதமை கண்டு 
த�டுக்க�ட்தடன எனற�வரகள உண்தமைக�ண்டல?   

- ததனதமை�ழ� - 
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6. ஒரு புததிய உலகம் அல்லது புததியவததொர் உலகம்  - ஆஙகதிலத்ததில் எழுததியவர் : 
சதிவகதொமதி வவிவஜேந்ததிரதொ &  தமதிழதில் : லததொ ரதொமகதிருஷ்ணைன்

[ 'தட�ரண்தட� ஸ்ட�ர' நட�த்த�ய 'ஸ்ட�ரச�ப்' ச�றகததப் தப�ட்டியவில பரிசுதபற்ற ச�றகதத (Toronto 
Star Starship Contest Winner); ததலப்பு: A NEW WORLD ]

ஒரு புத�ய உலகம அலலது புத�யதத�ர உலகமஅந்த தவதுதவதுப்ப�ன புழுக்கமை�ன 
ஏவகதணக்கூடு ஆரமபத்த�ல வசத�ய�கத் த�ன இருந்தது. ஆன�ல எட்டுமை�தங்களுக்கம 
தமைல ஆக�வவிட்ட பவிறக அத்ததன ச�ற�ய, உருண்தடய�ன அதமைவவிடத்ததக் 
கற�க்க வசத�ய�னது எனற வ�ரத்தத ஆகச் ச�றந்த தச�லல�ட்ச�ய�க அதமைய 
வழ�யவிலதல எனபததக் கண்டற�ந்துதக�ண்ட�ன. தத�டக்கத்த�ல அங்க�ருந்த சுய-
உணவளனிப்புக் கருவவி கற�த்தும, ச�ந்ததனயும, தசயலும தவக அபூரவமை�கதவ 
தததவப்படுவத�ன, தபருமப�ல�ன தநரங்களனில ஓய்தவடுத்துக்தக�ண்டு இருக்கமபடிய�ன 
வ�ழ்முதற கற�த்தும அவனுக்க மை�கந்த ஆரவம இருந்தது. ஆன�ல, க�லம 
தசலலச்தசலல அந்தக் கறகல�ன தவளனி அவனுதடய தப�றதமையவின மைமீது ப�ரமை�க 
அழுந்த�யது. இயலபவிதலதய சுறசுறப்ப�னவன�க இருந்தவன எனபத�ல அவன 
தனனுதடய இந்த இயந்த�ரத்தனமை�ன தசயற்பகத�தய பூரத்த� தசய்து முடித்துவவிட்டு 
ஆய்வலசலகளனில ஈடுபட ஏங்க�ன�ன.

நூற்ற�ண்டுக்கணக்க�ய், அவன உருவ�னதற்க முந்ததய க�லகட்டங்களனில 
மைற்றவரகள�ல ஆரவமை�க அனுபவங்தக�ளளப்பட்டுவந்த தனது தப�க்கவரத்து 
உபகரணத்த�ன வவிரித்துநவீட்டக் கூடிய சுவரகளுக்கள ஆழ அமை�ழ்ந்துதக�ண்டு அந்தச் 
சுவரகள இப்தப�ழுத�ருப்பததவவிட பனமைடங்க தபரியத�கத் தத�ற்றமைளனித்த ஒரு 
க�லகட்டத்தத அவன ந�தனவபடுத்த�க்தக�ண்ட�ன. இப்தப�ழுது ஏன அவன இத்ததன 
தநரிசல�க, கறக்கப்பட்டுத் த�ணவிக்கப்பட்டிருப்பத�க உணரந்த�ன? சுவரின மைமீது ஆத்த�ரமை�க
எட்டி உததத்தவன, அது தமைதுதவ , ஒரு த�ணறம மச்தச�ல� எத�ரப்ப�ய் க�ளமப, சற்தற 
ஒதுங்க�க்தக�ளவததப் தப�ல உணரந்த�ன. பவின, அவன சந்த�க்கப்தப�கம உயவிரினங்கள 
அவனனிடம எத�ரப�ரக்கம கண்ணவியமும, நற்பண்பும ந�தனவக்க 
வந்தவன�ய், அவன மைமீண்டும தனதனக் க�டத்த�க்தக�ண்டு ச�ற உறக்கத்த�ல கறட்தடவவிட
முயற்ச�தசய்த�ன.

அவன ஒரு முக்க�யப் பணவிதய தமைற்தக�ண்டிருந்த�ன. அவனுக்க முன எத்ததனதய� 
தபர தமைற்தக�ண்ட பணவித்த�ட்டம அது. இந்தக் கூட்டில�ருந்து அவன இறத�ய�க 
தவளனிதயற�யதும புத�ய உலகத்ததத் துருவவிய�ர�ய்வது அவனுதடய தப�றப்ப�கத் 
தரப்பட்டிருந்தது. தமைலும, அங்தக இருக்கதவண்டிய க�லம முடியுமைட்டும அவன அந்தப் 
புத�ய உலகத்த�ல ஆகச்ச�றந்த வ�ழ்வ வ�ழ தவண்டும. ஒரு புத�ய தமை�ழ�தயக் 
கற்றக்தக�ளவதற்கம, ஒரு புத�ய தக�ணத்த�ல, வழ�யவில ச�ந்த�க்கக் 

பத�வகள © 2020 



44                   பத�வகள 36 ச�றகததகள (தத�கத� மனற) 

கற்றக்தக�ளளவம அவன தய�ர�யவிருந்த�ன; வவிதன�தமை�ன உணவப்பண்டங்கதளச் 
ச�ப்பவிடவம, புத�ய தவளனிகளனில நடக்கவம அவன ச�த்தமை�யவிருந்த�ன. இந்தப் 
பணவித்த�ட்டத்த�ல அவன எத�ரப�ரத்த�ர�த ஒனற, தனது இலக்க�க அதமைந்த இடத்ததச் 
தசனறதடவதற்க முனப�க அவன கடக்கதவண்டியத�க இருக்கம சூழ்ந�தலதமைகள த�ன
அவதனச் சுற்ற�யவிருந்த சுவரகள த�டுதமைன த�மை�கதவ நகரந்தன. நவீள-தநடுங்க�லமை�ய் 
ஆவதல�டு எத�ரப�ரத்துக் க�த்த�ருந்த அந்தத் தருணம வந்துவவிட்டதத�? 
அந்த ஏவகதணக்கூட்டின முனகலகளும, அதசவகளுமதமைதுவ�க அவதன தந�க்க�ப் 
தபயரத் தத�டங்க�யவடன “ஆமை�ம”, எனற பரவசத்தத�டு தவீரமை�னனித்துக்தக�ண்ட�ன அவன.
ஒருவழ�ய�க, ’பயணம முடிவக்க வந்துவவிட்டது. அவன ஒரு புத�ய 
உலகத்தத அனுபவங்தக�ளளப்தப�க�ற�ன. நவீண்ட க�லம அதசவற்ற இருந்துவவிட்ட 
க�ரணத்த�ல மை�கந்த ச�ரமைத்தத�டும தக�ஞ்சம உடலவல�தய�டும அவன தமைதுதவ 
தவளனிதய வந்து அந்தப் புத�ய உலக�ன வவிதன�தச் சூழதல முதனமுதறய�க ஆழ்ந்து 
சுவ�ச�த்த�ன. தனது பவினபுறத்த�ல சுளவீதரனற ஒரு வல� ஏற்பட்டது அவனுக்க. எனற�லும, 
ச�ல கணங்கள மைட்டுதமை வல�யவில வவீற�ட்டவன அதனபவின தனதனச் சுற்ற� ஆரவதத�டு 
ப�ரதவதய தசலுத்தத்தத�டங்க�ன�ன.

சுற்ற�லுமை�ருந்த உயவிரினங்கள அவன கற்பதன தசய்த�ருந்தததக் க�ட்டிலும பனமைடங்க 
வவிதன�தமை�க இருந்தன. அவதன�டு ஒப்புதந�க்க, அதவ பவிரமமை�ண்டமை�க இருந்தன. 
பச்தச, நவீலம அலலது தவளதள ந�றத்த�ல இருந்தன. அதவ அவன தமைல 
கவவிந்ததப�து, அவற்ற�ன முக ந�றம உடல�ன ந�றத்ததவவிட தவற�க அதமைந்த�ருந்ததத 
அவன�ல ப�ரக்க முடிந்தது. அவனுதடய பவினபக்கத்த�ன அருக�ல ஒரு வயத�ன தமபத�யர
வட்டமை�ட்டுக்தக�ண்டிருக்க, இளந்தமபத�யர இனனும அருக�ல இருந்தனர. 
அவரகள ஆரவக்கறகறப்தப�டு அவதனக் கவனனித்துக் தக�ண்டிருக்க, அவன அவரகதளக்
கண்டத�ல தனக்க ஏற்பட்டிருக்கம மைட்டற்ற மைக�ழ்ச்ச�தயயும, தனனுதடய பணவித்த�ட்டம 
இருதரப்பவினருக்கம தவற்ற�கரமை�க அதமையும எனற தனது நமபவிக்தகதயயும அவரகளனிடம
ததரியப்படுத்த முயனற�ன. இருந்ததப�த�லும, அவனுதடய தமை�ழ� அந்தப் புத�ய 
உயவிரினங்கதளத் தத�ந்தரவ தசய்வத�ய் தத�னற�யது, ஏதனனனில, அங்தக சூழல மை�கவம 
பரபரப்ப�க இருந்தது. தங்களுதடய அந்ந�யதமை�ழ�யவில தபச�யவ�ற அந்த உயவிரிகள 
அங்கமை�ங்கம மை�கவம பரபரப்ப�கப் தப�ய்வந்துதக�ண்டிருந்தன. இத�ல ச�ல ந�மை�டங்கள 
கழ�ந்தத�டிய ந�தலயவில அவனுதடய உணவ தசலுத்தப்படும நவீள-கழ�ய்கள 
ஏவகதணயவில�ருந்து துண்டிக்கப்பட்டு அவன ஒவ்தவ�ரு உயவிரியவிடத்தும 
தசலுத்தப்பட்டுக்தக�ண்டிருந்த�ன. இது ஒருக்க�ல அவதன மைரிய�தத தசய்வதற்க�க 
நடத்தப்பட்டத�யவிருக்கம, தங்கதள அவன நனற�கப் ப�ரத்துக்தக�ளள அவனுக்க ஒரு 
நலல வ�ய்ப்தப ஏற்படுத்த�த் தர அதவ வவிருமபவினவ�யவிருக்கம.

இறத�ய�க, அவன எந்தப் பகத�யவில வந்த�றங்க�ன�தன� அந்தப் பகத�யவில தக�ண்டுவந்து 
இருத்தப்பட்ட�ன. அவன இறக்கம தளரந்தது; இங்தக, இந்தத் த�றந்த தவளனியவில தனது 
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வவிச�த்த�ரமை�ன ரச�கரகதள தவகதத�தலவவில�ருந்து அவன�ல ப�ரக்க 
முடியும. ஆன�ல, வருந்தத்தக்க வதகயவில, தனன�ல அதசயதவ முடியவவிலதல எனபது 
அவனுக்கத் ததரியவந்தது. ஆன�ல, பவிரய�ணத்த�ன இறக்கம வவிலக�யவடன அதுவம 
மை�ற�வவிடல�ம அந்த வயத�ன தமபத�யர தயக்கத்தத�டு முனதன�க்க� 
அடிதயடுத்து தவத்தனர, அவனுதடய தப�க்கவரத்து வ�கனம த�டுதமைன நகர ஆரமபவித்து,
ஒரு ஆச்சரியகரமை�ன அளவ இதமை�ன தசதகதய�னற�ல அவதனயும தனனுள 
இழுத்துக்தக�ண்டது. அவதனச் சுற்ற�யவிருந்த அந்த உயவிரினங்களனின 
மைரமைப்புத�ர�ன தமை�ழ�யவில�ருந்த்து கற�ப்பவிடத்தக்க அளவ தவறபட்ட ஒல�கதள 
எழுப்பவியவ�தற , அது தனதன தந�க்க� முனதனற�க்தக�ண்டிருந்த வயத�ன 
தமபத�யவினரிடம கூற�யது: அமமை�...அப்ப�... உங்களுதடய புத�ய தபரப்பவிளதளதய 
சந்த�யுங்கள

அனுப்பவியவர: ஸ்ரீரஞ்சனனி வவிதஜேந்த�ர�
sri.vije@gmail.com
பத�வகள, ஜேஹூதல 2010  இதழ் 127
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7. ஒரு வவிபத்து; சதில நதிகழ்வுகள  --- வசதொ.சுப்புரதொஜ் -

தச�.சுப்புர�ஜ்மைறக்கதவ முடிய�தபடி மைனத�ல ஆழப் பத�ந்து தப�னது இந்த வருஷ 
‘தஹ�ல�ப் பண்டிதக’. தஹ�ல�; தஹ�ல� எனற ஜே�ல�ய�ய்க் கூவவியபடி ஆண்களும 
தபண்களும ஒருவர மைமீது ஒருவர வண்ணப் தப�டிகதள வ�ரி இதறத்தும, 
ச�த்த�ளப் தபண்கள தஹ�ல�ப் ப�டலகள ப�டி எனஜேவீனனியரகளனிடமும ஆபவிஸரகளனிடமும 
க�சு தகட்டுக் கல�ய்த்துக் தக�ண்டும சந்தத�ஷமை�ய் அதலந்து தக�ண்டிருந்த தப�து, வவித�
எலதல�ருதடய முகங்களனிலும கரிதயப் பூச� அழக ப�ரத்த கறப்பு 
த�னமை�னது அனதறக்க. தஹ�ல�ப் பண்டிதகக் தக�ண்ட�ட்டங்களும மைக�ழ்ச்ச� 
ஆரவ�ரங்களும ஒரு பக்கம உற்ச�கமை�க அரங்தகற�க் தக�ண்டிருக்க, இனதன�ரு பக்கம 
ப�லர�ஜேஸும, நதரந்த�ரனும மைறந�ள தப�ட தவண்டிய ச�ல�ப் க�னக�ரிட்டுக்க�ன 
ஆயத்தப் பணவிகளனில முமமுரமை�ய் இருந்த�ரகள. அப்தப�து த�டீதரனற தவதல ஆட்களனின
கூடரங்களனில�ருந்து அழுதகயும கூச்சலுமை�ய் சத்தம தகட்கத் தத�டங்கவம ஏதத� 
வவிபரீதம எனற புரிந்து இருவரும கூட�ரம தந�க்க� ஓடின�ரகள.

தவதல ஆட்களனின உபதய�கத்த�ற்க�கக் கட்டப் பட்டிருந்த தண்ணவீர தத�ட்டியவின இரண்டு 
சுவரகள அப்படிதய சரிந்து அப்தப�து களனித்துக் தக�ண்டும தண்ணவீர பவிடித்துக் தக�ண்டு 
மை�ருந்தவரகளனின மைமீது வவிழுந்து ஆண்களும தபண்களும கழந்ததகளும வவிழுந்த 
சுவற்ற�ற்க அடியவில மை�ட்டிக் தக�ண்டு உயவிருக்கப் தப�ர�டிக் தக�ண்டிருந்த�ரகள. ப�ரத்த 
மை�த்த�ரத்த�தலதய எலதல�ருக்கம தநஞ்சு பதற�யது. தண்ணவீரத் தத�ட்டியவில நவீர ந�ரப்பவிய 
தடங்க்கர ல�ரி ஒனற அவசர அவசரமை�க தவளனிதயற�க் 
தக�ண்டிருந்தது.

சூழல முழுக்க பதட்டமும அழுதகயும அவசர ஓட்டங்களுமை�ய் இருந்தது. எலதல�ரும 
தங்கள தங்கள கழந்தத கட்டிகளும, உறவவினரகளும பத்த�ரமை�ய் இருக்க�ற�ரகள� எனற 
ப�ரத்துக் தக�ண்ட�ரகள. ததரியமை�ன ச�லர, இடிப�டுகளுக்க�தடயவில ச�க்க�க் 
தக�ண்டிருந்தவரகதள தவளனி யவில இழுத்துப் தப�ட்டுக் தக�ண்டிருந்த�ரகள. வவிழ�து 
ந�னற தக�ண்டிருந்த மைற்ற இரண்டு சுவரகளும எப்தப�தும வவிழுந்து வவிடல�ம எனபது 
தப�ல ந�தறய வவிரிசலகளுடன பயமுறத்த�க் தக�ண்டிருந்தன.

“பத்துப் தபரருக்க தமைல தசத்துட்ட�ங்க தப�லருக்க….”

“இனனும கூட இருக்கமக�ற�ங்க; கதறஞ்சது இருபது தபர க�ல�னனு தபச�க்க�ற�ங்க”

“அததலல�ம சுமமை� ய�தர� பபீத�யக் தகளப்பவி வவிடுற�ங்க; உயவிரச் தசததமைலல�ம 
ஒண்ணுமை�லல; தக�ஞ்சப் தபருக்க அடி பட்டுருக்க அவ்வளவ த�ன….” பலரும 
பலவவிதமை�ய்க் கூடிக்கூடிப் தபச�ன�ரகள. உண்தமை ந�லவரம ய�ருக்கம ததரிய வவிலதல. 
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எலல�ம அனுமை�னங்கள, தகக�ல முதளத்து கததகள�க� உலவத் தத�டங்க�ன.

அரசு அலுவலரகளுக்க�ன அடுக்கமை�டிக் கடியவிருப்புகள கட்டும பணவி அது. தஹதர�ப�த் 
கமதபனனிக்க தடண்டர க�தடத்து அப்தப�து த�ன தவதலகள தத�டங்க� 
இருந்தன.தபருமப�ல�ன கட்டிடத் தத�ழ�ல�ளரகள தஹதர�ப�த்த�ல�ருருந்தத 
வரவதழக்கப்பட்டு, அவரகளும தவதலத்தளத்த�தலதய கூட�ரங்கள அதமைத்துத் தங்க 
தவக்கப் பட்டிருந்த�ரகள. அந்தத் தத�ழ�ல�ளரகளனின உபதய�கத்த�ற்க�கக் கட்டப் 
பட்டிருந்த தண்ணவீரத் தத�ட்டித�ன, தடங்க்கர ல�ரி மலம தண்ணவீர ந�ரப்பப் பட்டுக் 
தக�ண்டிருந்ததப�து இடிந்து வவிழுந்து வவிட்டது. தசய்த� தகளவவிப் பட்டதும கமதபனனியவின 
முக்க�யப் தப�றப்பவில�ருந்தவரகள எலதல�ரும அடித்துப் பவிடித்துக் தக�ண்டு சமபவ 
இடத்த�ற்க ஓடி வந்த�ரகள.

“ஏத�வது வண்டி ஏற்ப�டு பண்ணுங்க; அடிபட்டவங்கள ஆசுப்பத்த�ரிக்கக் தக�ண்டு 
தப�கல�ம…..” ய�தர� ஒருத்தர சத்தம தப�டவம, ச�லர தர�ட்தட வழ�மைற�த்து அப்தப�து 
அந்த வழ�ய�ய்ப் தப�ன சரக்ககள ஏற்றம மை�னனிதவன ஒனதற ந�றத்த�ன�ரகள. தகக�ல 
நசுங்க�ய, மைண்தடயவில அடிபட்ட மைற்றம பயத்த�தலதய மையக்கமை�க� வவிட்ட எனற 
தமை�த்தம பத�தனட்டு உடலகதள தவனனில வரிதசய�கப் படுக்க தவத்த�ரகள.தவனனின 
டிதரவர முனக�க் தக�ண்டிருந்த�ன. “இததனன அக்க�ரமைமை� இருக்க? வண்டி தயலல�ம 
ஒதர இரத்தமை� தவற ஆக்கற�ங்கதள! எங்க ஓனருக்க ய�ரு பத�ல தச�லறது?”

“தக�ஞ்சம உதவவி பண்ணுப்ப�, உன தவனுக்க உண்ட�ன வ�டதகய தசட்டில பண்ணவீடு 
தற�ம; உன வண்டிதயயும அப்புறம தமைல ந�ங்கதள கழுவவிக் தக�டுத்துடுதற�ம…” எனற 
அவதன சமை�த�னப் படுத்த�ன�ர த�வ�கர ர�வ் – கமதபனனியவின அட்மை�னனிஸ்ட்தரஷன 
தமைதனஜேர. அப்புறம அவனனிடம “இது வவிபத்துக் தகஸ� இருக்கறத�ல பவிதரதவட் 
ஆஸ்பத்த�ரியவில எடுத்துக்க மை�ட்ட�ங்க….அத�ல தநர� ஜே�.தஹச்சுக்தக தக�ண்டு தப�யவிரு….” 
எனற�ர.

“ஏன தசலவ�கமனு ப�க்கறவீங்கள�க்கம! அவ்வளவ தூரம ஜே�.தஹச்சுக்கக் தக�ண்டு 
தப�ன�, தப�ற வழ�யவிதலதய ப�த� உயவிர தப�யவிடும; அத�ல பக்கத்துல இருக்கற தனனிய�ர 
ஆஸ்பத்த�ரிக்தக தக�ண்டு தப�கச் தச�லலுங்க…” உண்ரச்ச� தமைல�ட உரிதமைய�ய்ச் 
தச�னன�ர அடிபட்டுக் க�டப்பவரகளனின உறவவினர ஒருவர.

அவர தச�னனததக் தகட்டதும த�வ�கரின முகம சட்தடனற வவிழுந்து வவிட்டது. ”பணம 
தபரிச�லல; எத்ததன தக�டி தசலவ�ன�லும கமதபனனி மலம ந�ன ஏற்ப�டு பண்தறன; 
எங்க தவனுமை�னன�லும தக�ண்டு தப�ங்க , நமைக்க உயவிர பவிதழக்கறது த�ன 
முக்க�யம…” எனற�ர. ததறம எனற ந�ச்சயமை�ய்த் ததரிந்தவரகதள மைட்டும தங்களனின 
மைருத்துவமைதனயவில அனுமைத�த்துக் தக�ண்டு, மைற்ற இழுபற� தகஸ்கதள தங்களனின 
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ஆமபுலனஸ் வண்டியவிதலதய ஜே�.தஹச். அனுப்பவிதவத்தது அருக�ல�ருந்த தனனிய�ர 
மைருத்துவமைதன.

”அதுவம சரித�ன; எலதல�தரயும ஒதர எடத்துல வச்சு ச�க�ச்தச கடுத்த� எனனதமை� 
ஏதத�னனு ப�ரக்கறவங்களுக்தகலல�ம பதட்ட மை�யவிட�த�….” எனற தங்களுக்களள�கதவ 
சமை�த�னம தச�லல�க் தக�ண்ட�ரகள. வவிபத்து நடந்த இடத்த�ல உதடந்த வதளயல 
துண்டுகளும, அறந்த தசருப்புகளும, நசுங்க�க் க�டந்த ப�த்த�ரங்களும, ச�தற�க் க�டந்த 
தப�மதமைகளும, அங்கங்தக த�ட்டுத் த�ட்ட�ய் உதறந்து க�டந்த இரத்தத் துளனிகளும 
ப�ரக்கம ய�ருக்கம ச�லீதரனற ஓர உணரதவ ஊட்டி வ�ழ்தல�ன ந�ச்சயமை�னதமைதய 
உணரத்த�க் தக�ண்டிருந்தன.

தப�லீஸ் வந்து கூட்டத்ததக் கதலத்தது. தவீயதணப்புப் பதடயவினர வந்து வவிழுந்து க�டந்த 
சுவரகளுக்கடியவில இனனும தவற ய�தரனும மைமீட்கப்பட�மைல மை�ட்டிக் 
தக�ண்டிருக்க�ற�ரகள� எனற பரிதச�த�த்த�ரகள. தமைலும வவிரிசல வவிழுந்த�ருந்த 
சுவரகளுக்கருக�ல தப�துஜேனம ய�ரும தப�க�மைல ப�ரத்துக் தக�ண்ட�ரகள. “தண்ணவித் 
தத�ட்டி கட்டியவிருக்க�ற இலட்சணத்தப் ப�ருங்க; அஸ்த�வ�ரதமை தத�ண்ட�மை ததரக்க 
தமைல அப்படிதய ஏதன�த�தன�னனு கட்டியவிருக்கற�ங்க…. “

“உதடஞ்சு க�டக்கற சுவர எதுலய�வது உயவிதர�ட்டமை�ருக்க� ப�ருங்க…. க�ஃபவிக்க சரக்கதர 
தப�டுறது மை�த�ரி, ச�தமைண்ட்ட ஸ்பூனல அளந்து தப�ட்டுலல கட்டிருப்ப�ங்க தப�லருக்க; 
இப்படிக் தகட்டுன� சுவர எப்படி ஸ்ட்ர�ங்க� இருக்கம? அத�ன 
வ�யப் தப�ழந்துருச்சு….”

“கவரதமைண்ட் எனஞவீனனியரகள எலல�ம எனனத்தப் புடுங்கன�ங்கனதன ததரியல….!”

“அதுங்கள�, எச்சக்கல ந�யவிங்க…..க�னட்ர�க்ட்க�ரனட்ட க�ச வ�ங்க�க்க�ட்டு 
வ�ல�ட்டிக்க�ட்டு எததயும கண்டுக்க�மை இருந்துருக்கங்க…..” தவடிக்தக ப�ரக்கம 
தப�துஜேனம தப�க�றதப�க்க�ல க�ண்ட்ர�க்டரின தவதலத்தரத்தத வவிமைரச�த்துப் தப�னது.

மைருத்துவமைதன வட்ட�ரத்த�ல�ருந்து தசத�ர�ங்கள பற்ற�ய தசய்த� கச�யத் தத�டங்க�யது. 
ஒரு பத�தனந்து வயதுப் தபண், ஐமபது வயது மத�ட்டி, ஆற மைற்றம எட்டு வயத�ல 
இரண்டு ச�றவரகள இறந்து தப�யவிருந்த�ரகள. ஐந்து தபர இனனும 
கவதலக்க�டமை�ன ந�தலயவில உயவிருக்கப் தப�ர�டிக் தக�ண்டிருந்த�ரகள. மைற்றவரகள 
அப�யக் கட்டத்ததத் த�ண்டி வவிட்டிருந்த�ரகள.

“இந்த தவதலக்க இனச�ரஸஸு ய�ருங்க?” மை�டுக்க�ய் இருந்த இனஸ்தபக்டர தல�கந�தன 
அத�க�ரமை�ய்க் தகட்ட�ர. ந�ற்பது வயத�தலதய அறபது வயதுக்கரிய தளரவடனனிருந்த 

பத�வகள © 2020 



49                   பத�வகள 36 ச�றகததகள (தத�கத� மனற) 

நதரந்த�ரன “ந�ன த�ங்க …”எனறபடி இனஸ்தபக்டரின அருக�ல 
தப�ன�ர.தனதனக் தகது பண்ணவி, தஜேயவில�ல அதடத்து ச�த்ரவதத பண்ணுவ�ரகதள� 
எனற பயமும கலக்கமும அவரின முகத்த�ல அப்பட்டமை�ய்த் ததரிந்தது.

“வ�ங்க ஸ்தடஷனுக்கப் தப�யவிட்டு வந்துடல�ம…” தத�ளனில தக தப�ட்டபடி இனஸ்தபக்டர
மை�க மைரிய�ததய�கதவ அதழத்துப் தப�ன�ர. ”பயப்பட�தவீங்க; நவீங்க எனன தக�தலய� 
பண்ணவீட்டீங்க! எத�ப�ர�மை நடந்த வவிபத்துக்க நவீங்க எனன பண்ணுவவீங்க? 
ஒதர ஒரு ஸ்தடட்தமைண்ட் மைட்டும கடுத்துட்டு த�ருமபவிடல�ம…. வவிலலங்கமை�லல�மை எப்படி 
ஸ்தடட்தமைண்ட் தக�டுக்கறதுனனும ந�தன தச�லல�த் த�தறன….” நதரந்த�ரனனின 
க�துகளுக்கள க�சுக�சுத்த இனஸ்தபக்டரின கண்களுக்கள கரனஸ�கள 
படபடத்தன. இது அவருக்க தக�ழுத்த வ�ய்ப்பு!

ரீஜே�னல தடரக்டர தசதுர�மைன அவசரமை�ய் அவரகளுக்க அருக�ல வந்து “நவீங்க 
ஸ்தடஷனல தப�யவி இருங்க; ஆன� ஸ்தடட்தமைண்ட் எதுவம தக�டுக்க தவண்ட�ம…. ந�ன 
மை�னனிஸ்ட்டரட்டப் தபச�ட்டு நமமை வக்கசீதலயும அதழச்சுக்க�ட்டு ஸ்தடஷனுக்க 
வரதறன; அப்புறம மைத்ததப் ப�ரத்துக்கல�ம…” எனற�ர. நதரந்த�ரன பயம ததளனிந்து 
இனஸ்தபக்டதரத் தத�டரந்த�ர.

தப�லீதஸச் சமை�ளனிப்பது தபரிய வவிஷயமை�ய் இருக்கவவிலதல. மை�னனிஸ்டரின தப�னக�லும
தக�ஞ்சம பணமும தப�துமை�னத�க இருந்தது. தஹ�ல�ப் பண்டிதகக் தக�ண்ட�ட்டங் 
களனில தவதல ஆட்கள கடித்துவவிட்டு தண்ணவீரத் தத�ட்டியவின தமைதலற� 
ஆட்டம தப�ட்டத�ல த�ன சுவர வவிழுந்து வவிட்டததனற பத�ந்து தக�ண்ட�ரகள. 
மை�னனிஸ்டரின உத்தரவவின தபரில அந்தப் பகத� எம.எல.ஏ. ஆச்சரியமை�ய் அத�கக் கூட்டமும
ஆரவ�ரமும இலல�மைல வந்த�ர. துக்கம வழ�க�ற முகத்துடன க�ரில�ருந்து 
இறங்க�, தவதலஆட்களனிடம தப�ய் ஆறதல�ய் ஏதத� தபச�ன�ர. தவதல ஆட்களுக்கம 
தமைமௌனமை�ய்க் கண்ணவீருடன தகட்டுக் தக�ண்ட�ரகள. அப்புறம வவிபத்து நடந்த பகத�தயச் 
சுற்ற�ப் ப�ரத்து வவிட்டு வவிருட்தடனற க�ளமபவிப் தப�ய்வவிட்ட�ர.

அவர க�ளமபவிப் தப�ன அடுத்த ந�மை�டதமை, அதற்க�கதவ க�த்துக் தக�ண்டிருந்தது தப�ல, 
அந்தப் பகத� சுத்தமை�ய்த் துதடத்ததடுக்கப்பட்டது. வவிபத்து நடந்ததற்க�ன எந்த 
அதடய�ளமும இலல�மைல இரத்தம தத�ய்ந்த, வவிரிசல கண்டிருந்த சுவரகளும 
அப்புறப் படுத்தப் பட்டன. ஆஸ்பத்த�ரியவில அப�யக் கட்டத்த�ல�ருந்தவரகளும இயலபு 
ந�தலதமைக்கத் த�ருமபவி வவிட்ட�ரகதளனற தசய்த� வந்ததும ரீஜே�னல தடரக்டருக்க மச்சு 
சசீர�னது.

வவிபத்து பற்ற�ய தசய்த�தய தபரிது படுத்த�மைல�ருக்க, பத்த�ரிக்தகக் க�ரரகளனிடம த�ன 
தபரிதும தப�ர�ட தவண்டியவிருந்தது; தபரும தத�தகயும தசலவழ�க்க தவண்டியவிருந்தது. 
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கதடச�யவில தசய்த�தய இருட்டடிப்ப்பு தசய்ய முடிய�ததனறம , 
முக்க�யத்துவ மை�லல�மைல மனற�ம ந�னக�ம பக்கங்களனில தப�டி எழுத்துக்களனில 
கமதபனனியவின தபயரினற� தவளனியவிடவம ஒத்துக் தக�ண்டு அதன படிதய 
தவளனியவிட்ட�ரகள.பணம பத்த�ரிக்தக வதரயும ப�யும எனபது ந�ரூபணமை�னது.

அடுத்தந�ள கதளப்பும தூக்கமுமை�ய் அலுவலக அதறயவில த�வ�கர ர�வம தசது ர�மைனும 
உட்க�ரந்து அடுத்து எனன தசய்யல�ம எனபது பற்ற�ப் தபச�க் தக�ண்டிருந்த தப�து, 
தப�லீஸ�ன இனதன�ரு பவிரிவவில�ருந்து தத�ப்பவியும தத�ப்தபயுமை�ய் இருவர 
வந்து வவிபத்து பற்ற�ய வவிபரங்கதள க் தகட்ட�ரகள. தபச்ச�ல கற�ர�ன ச�டுச�டுப்பு 
இருந்தது.

“தப�லீஸஸுக்கத்த�ன ஏற்தகனதவ ஸ்தடட்தமைண்ட் தக�டுத்து ப�ரமை�ல�ட்டிஸஸும 
பண்ணவிய�ச்தச…..” அலுப்புடன தச�னன�ர த�வ�கரர�வ்.

“அது தல�க்கல தப�லீஸ். ந�ங்க ….” வந்தவர முடிப்பதற்கள தசதுர�மைன எழுந்து வந்து 
அவரகதள பக்கத்து அதறக்கள அதழத்துப் தப�ன�ர. தக�ஞ்ச தநரத்த�தலதய ச�ரித்தபடி 
அவரகள தவளனிதயற�னர. தப�க�றதப�க்க�ல “நவீங்க எதுக்கம கவதலப் 
பட�தவீங்க; எலல�த்ததயும ந�ங்க ப�ரத்துக்கதற�ம… ஏத�வது உதவவி தவணுமை�னன� 
தயங்க�மைப் தப�ன பண்ணுங்க…” எனற அசடு வழ�ந்து தப�ன�ரகள. தசதுர�மைனும 
த�வ�கரும இதலச�ய்ச் ச�ரித்துக் தக�ண்ட�ரகள.

அவரகள க�ளமபவிப் தப�ன தக�ஞ்ச தநரத்த�ல துமதபப் பூப்தப�ல தவளதள தவதளதரனற 
தவஷ்டியும சட்தடயும, மை�க ந�ளமை�ன துண்டும அணவிந்த�ருந்த ஒருவர தன பவினன�ல 
ஆதறழுதபர புதடசூழ புயல தப�ல தவகமை�ய் வந்த�ர. வந்ததுதமை ஏக 
வசனத்த�ல ஆரமபவித்த�ர.“இங்க எவனட� க�னட்ர�க்டர?” ய�ரும அவருக்க பத�ல 
தச�லல� த�ருக்கவம அவர ப�ட்டுக்கப் தபசத் தத�டங்க�ன�ர.

“தத�ழ�ல�ளனி உயவிருனன� உங்களுக்க மையவிருக்கச் சமை�னமை�யவிடுச்ச�… ந�லு தபர த�ன 
தசத்துட்ட�ங்கனனு ஏன தப�ய்த் தகவல தரறவீங்க? தக, க�ல எழந்து நதடப் பவிணமை� 
வ�ழப் தப�றவங்களுக்க உங்கதள�ட பத�லு எனன? கவரதமைண்ட் தந்த 
ச�தமைண்ட்ட எலல�ம தவளனிமை�ரக்தகட்டுல வவித்துட்டு ச�மபலக் கலந்து தண்ணவித் தத�ட்டி 
கட்டுனத�ல த�ன அது சரிஞ்ச�டிச்சுனனு ததரிய�த� எங்களுக்க! இதத ந�ன சுமமை� வவிடப்
தப�றத�லல; ச�தல மைற�யல பண்ணவி இந்த வவிஷயத்ததக் தக�ட்தட 
வதரக்கம தக�ண்டுதப�தவன….” த�மதவீதமைனற கத�த்த�ர.

அதத தவகத்த�ல தன பரிவ�ரங்களுடன தப�ய் தவதல ஆட்கதளச் சந்த�த்து, “உங்கள 
எலதல�ரும ஏமை�த்தப் ப�க்கற�ங்க; உங்களுக்க ந�ய�யம க�தடக்கப் தப�ர�டுதவன….” 
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எனறபடி நடுவவீத�யவில ந�னறபடி மைமீட்டீங் தப�லப் தபசத் தத�டங்க�ன�ர. 
“இததனன ஸ�ர புதுக் கழப்பம! ச�தல மைற�யல அது இதுனனு பயமுறத்துற�ர. கூப்புட்டு 
ஏத�வது கடுத்து அனுப்பல�மை�?” த�வ�கர பதற�ன�ர.

“இவதனலல�ம தவத்து தவட்டு… சுமமை� ஃபவில�ம க�ட்டுற�ன….தப�னதடதவ வ�ரடு 
எலக்சனல ந�னனு தடப�ஸ�ட் க�ல�; இவனுக மை�த�ரி ஆளுக மை�ரட்டலுக்தகலல�ம பயந்து 
கடுக்க ஆரமபவிச்ச�, கமதபனனிய வவித்த�லும கடுத்து மை�ள�து; ஈசல மை�த�ரி 
வந்துக்க�ட்தட இருப்ப� னுங்க…. அதன�ல கண்டுக்க�மை வவிட்டுடு; அவதன கதுச்சு அடங்க� 
க�ண�மைப் தப�யவிடுவ�ன; அப்படியும தப�கதலனன�, நமமை தப�லீஸ் ப்ரண்டுக எதுக்க 
இருக்கற�ங்க! கூப்பவிட்டுச் தச�னன� புடிச்சுட்டுப் தப�யவி தப�ய்தகசப் 
தப�ட்டு ந�லு தட்டுத் தட்டி அனுப்புன�, அப்புறம இந்தப் பக்கம ததல வச்தச படுக்க 
மை�ட்ட�ங்க….” எனற�ர தசதுர�மைன. அப்படிதய த�ன நடந்தது.

“தத�ழ�ல�ளத் தத�ழரகதள….” எனற ஆரமபவித்து அதர மைணவிதநரம தபச�ன�ர. அவருடன 
வந்த தகத்தடிகள மைட்டும அவ்வப்தப�து தகதட்டின�ரகள. தவதல ஆட்கள ய�ரும அவர 
தபச்ச�ல ஆரவம க�ட்ட�து ஒதுங்க� ந�ற்க, இங்க எதுவம தபயர�து 
எனற ததரிந்து ஆளுக்தக�ரு பக்கமை�ய்ச் ச�தற�ப் தப�ன�ரகள.

தலபர ஆபவிஸ�ல�ருந்து இரண்டு தபர வந்த�ரகள. ஏகப்பட்ட தகளவவிகள! இறந்தவர களனின 
தபயரகள எதுவம த�னசரி தர�ல ரிஜே�ஸ்ட்டரிதலதய இலதல. ய�ருக்கம எந்த வவிதமை�ன 
வவிபத்துக் க�ப்பபீடும எடுக்கப் பட்டிருக்கவவிலதல. த�வ�கரர�வ் முழ�முழ� 
எனற முழ�த்த�ர. தசதுர�மைன த�ன ச�மைரத்த�யமை�ய்ப் தபச�ச் சமை�ளனித்து, அலுவலகத்த�ல 
வந்து அவரகதளக் கவனனிப் பத�ய் உறத� அளனித்து அனுப்பவி தவத்த�ர.

தப�ஸ்ட்மை�ரட்டம முடிந்து தசத்துப் தப�னவரகளனின உடலகள ஜே�.தஹச்.ச�ல�ருந்து வருக�ற 
தசய்த� க�தடத்ததும தசதுர�மைன பரபரப்ப�ன�ர.

“ப�டிய எந்தக் க�ரணத்துக்க�கவம தவதல ஆட்களனின கூட�ரங்களுக்க தக�ண்டு வரக் 
கூட�து.ஆஸ்பத்த�ரியவில இருந்தபடிதய சுடுக�ட்டிற்க தக�ண்டு தப�ய் இறத�ச் சடங்ககள 
ந�தறதவற்ற� வவிடுங்கள.ப�டிய இங்க தக�ண்டு வந்த� பலரும பலவவிதமை�ய் 
க�ளப்பவி வவிடுவ�ரகள. அப்புறம தவற பவிரச்ச�தனகள வரல�ம….” தசதுர�மைன கண்டிப்ப�ய் 
தச�லல� வவிட்டு அவசர அவ சரமை�ய் க�ளமபவிப் தப�ன�ர.

தவட்டிய�னனிடம தச�லல� கழ� எலல�ம தவட்டி தய�ர�க தவத்த�ருந்த�ரகள. மை�தல 5 
மைணவிக்தகலல�ம ந�னக உடலகளும அமைரர ஊரத� மலம சுடுக�ட்டிற்க வந்து தசரந்து 
வவிட்டன. த�வ�கர ர�வவிற்க அப்ப�ட� எனற இருந்தது.இனதறக்க�வது 
சசீக்க�ரம வவீட்டிற்கப் தப�ய் தக�ஞ்சம தூங்கல�ம எனற ந�தனத்துக் தக�ண்ட�ர.ஆன�ல 
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அது அவ்வளவ சுலபமை�லதல எனற அதற்கப்புறம ந�கழ்ந்ததவ உணரத்த�ன.

இறத� சடங்ககள தசய்ய சுடுக�ட்டிற்க வர, தவதல ஆட்கள மைறத்த�ரகள.தங்களனின 
தபரிய தமைஸ்த�ரி தஹதர�ப�த்த�ல�ருந்து வந்த பவினபு த�ன உடலகதள அடக்கம தசய்ய 
அனுமைத�ப் தப�ம எனற முரண்டு பண்ணவின�ரகள. சுடுக�ட்டிற்க தவளனிதய 
பவிணங்கதள இறக்க� வவிட்டு அமைரர ஊரத� தசனற வவிட கமதபனனி ஆட்கள பவிணங்களுக்க 
க�வல இருந்தனர.த�வ�கர ர�வம மைற்றம ச�லரும தவதல ஆட்கதள சமை�த�னப் படுத்த 
முயனற தத�ற்றக் தக�ண்டிருந்தனர.

“க�தலலருந்து இவங்க எததப்பத்த�யும தபச�மை அதமைத�ய� இருந்துட்டு இப்பப் தப�யவி 
தபரிய தமைஸ்த�ரி வரணுமனு தச�லற�ங்கனன� அததன�ட உளளரத்தம தவற. தசத்துப் 
தப�னவங்களுக்க நஷ்ட ஈடு பத்த� தபச� தவீரமை�னனிக்க, பவிணங்கதள அப்புறப் 
படுத்தும முனதபதய ந�தனக்க�ற�ரகள.அதத தவளனிப்பதடய� தகட்க கமதபனனி வவிசுவ�சம 
தடுக்கறத�ல தபரிய தமைஸ்த�ரி வரணுமனு ஜே�லச�ப்பு தச�லற�ங்க…..” நதரந்த�ரன த�வ�கர 
ர�வவிடம தச�லல அவர தசதுர�மைதன அவருதடய தசலதப�னனில 
தத�டரபு தக�ண்ட�ர.

“நஷ்ட ஈடு பத்த� எலல�ம ந�தன� நவீதய� தவீரமை�னனிக்க முடிய�து.தமைதனஜே�ங் தடரக்டர த�ன
தவீரமை�னனிக்கணும. ந�ன அங்க இருந்த� அவங்க எனக�ட்ட நஷ்ட ஈடு பத்த� தகட்ப�ங்கனனு 
த�ன ந�ன அப்பதவ ஆபவிஸீக்க வந்துட்தடன.எப்படிய�வது சமை�ளனித்து சுமுகமை�ய் 
பவிணங்கதள அடக்கம தசய்க�ற வழ�தயப் ப�ர……” எனற ச�டுச�டுத்த�ர தசதுர�மைன. 
இருட்டிக் தக�ண்டு வந்தது. கண்டும கழ�யும மைனனித நரலகள�யும க�டக்க�ற முள 
ப�ததக்கள பவிணங்கதள எப்படி எடுத்துச் தசலவது எனற எலதல�ருக்கம கவதல 
தமைல�ட்டது. பவிணங்கள தவற ச�ததந்து துரந�ற்றம வவீசத் தத�டங்க� இருந்தன.

இரவ பத�தன�ற மைணவிதயத் த�ண்டியும தவதல ஆட்கள மைச�வத�ய்த் ததரிய வவிலதல. 
தபரிய தமைஸ்த�ரி வருவதற்க�ன எந்த அற�கற�யும ததனபடவவிலதல.இந்த� இருக்க�ற 
தஹதர�ப�த் த�ல�ருந்து வருவதற்க ஏன இவ்வளவ த�மைதம? அவருக்க 
தகவல தச�லலப்பட்டத�? ஒருதவதள கமதபனனி அவதரப் தப�கக் கூட�ததனற 
தஹதர�ப�த்த�தலதய தடுத்து ந�றத்த� வவிட்டத�? ஒனறம உறத�ய�ய்த் ததரியவவிலதல. 
மைமீண்டும ரீஜே�னல தடரக்டர தசதுர�மைதனத் தத�டரபு தக�ளள அவர ஏகப்பட்ட 
உஷ்ணத்த�ல கத்த�ன�ர.

“இததக் கூட சமை�ளனிக்க துப்பவிலதலன� நவீ எனன அட்மை�னனிஸ்ட்தரஷன மை�தனஜேர? எம.டி. 
க�ட்ட நஷ்ட ஈடு பத்த� தபச�ட்தடன.அவர ததலக்க பத்த�யவிரதமை� பத�தனஞ்ச�யவிரதமை� 
கமதபனனி ச�ரபுல தக�டுக்கல�மங்க�ற�ர. தசத்துப் தப�னவங்க ய�ருக்கம 
இனஸீரனஸ் கூட நமமை பண்ணவியவிருக்கல. இதத எலல�ம இப்பதவ அவங்களுக்கச் 
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தச�னன� எனதன ந�ற அடிச்ச�டு வ�னுங்க. தமைதுதமைதுவ�த் த�ன தச�லல� சமமைத�க்க 
தவக்கணும…..” எனற ச�டுச�டுத்தவர தக�ஞ்சம தக�பம தணவிந்து 
தச�னன�ர.

“எப்படிய�ச்சும அவங்கதள சுடுக�ட்டிற்கக் தக�ண்டு தப�யவிடுங்க. ந�ன அங்க வந்து 
அவங்க க�ட்ட தபச�ப் ப�ரக்க�தறன…” எனற தச�லல� தப�தன தவத்த�ர.

“பவிணம தனனிய�க இருக்க�றது; தபரிய தமைஸ்த�ரி வருமவதர பவிணங்களுக்க அருக� ல�வது 
தப�ய் க�த்த�ருக்கல�ம…..” எனற தபச� ஒரு வழ�ய�ய் தவதல ஆட்கதள எலல�ம 
சமை�த�னப் படுத்த� சுடுக�ட்டிற்க தக�ண்டு வந்த�ர த�வ�கரர�வ்.

தசதுர�மைன வந்ததும தவதல ஆட்களனிடம “ஏன இப்படிப் ப்ண்ணுக�றவீரகள? எங்களுக்கம 
துக்கமை�கத்த�ன இருக்க�றது. தப�ட்தட�க�ர�பதர தவத்து தப�ட்தட� எடுத்துக் தக�ளதவ�ம.
உங்கள தபரிய தமைஸ்த�ரிக்க க�ட்டிக் தக�ளளுங்கள…” எனற கூற� 
தகதய�டு கூட்டி வந்த�ருந்த தப�ட்தட� க�ர�பரின மலம தப�ட்தட�க்கள எடுத்துத் 
தளளனின�ர.அப்புறமும தவதல ஆட்கள வவிதரத்துக் தக�ண்டு த�ன 
ந�னற�ரகள.தசதுர�மைனனின சமை�ளனிப்புகதள தசவவிமைடுக்கத் தய�ரினற� த�ருமபவிக் 
தக�ண்ட�ரகள.அப்புறம த�ன அவர க�ரில�ருந்து அந்த தபட்டிதய இறக்க�ன�ர.

எலதல�ருதடய கண்களனிலும தூக்கத்ததயும துக்கத்ததயும மைமீற� ஒரு பவிரக�சம ஒளனிரந்தது.
க�ரில�ருந்து இறங்க�ய தபட்டியவில உயரரக மைதுவதககள ப�ட்டில ப�ட்டில�ய் 
அடுக்கப்பட்டிருந்தன.

“எலதல�ருக்கம கடுங்கப்ப�. கடிச்சு மைனதச ஆத்த�க்க�ட்டு தபரிய தமைஸ்த�ரிக்க 
க�த்த�ருப்தப�ம…..”த�வ�கதரப் ப�ரத்து கண்ச�மை�ட்டியபடி தச�னன�ர.

ஆளுக்தக�ரு ப�ட்டிலுடன ஒதுங்க�ன�ரகள.கடித்து முடித்து வட்டமை�ய் உட்க�ரந்து 
கழறல�ய்ப் தபச�ன�ரகள. இதத எலல�ம நமுட்டுச் ச�ரிப்புடன தவடிக்தக ப�ரத்துக் 
தக�ண்டிருந்த�ர தசதுர�மைன.

“பவிணம ந�த்ததமைடுக்கத் தத�டங்க�யவிருச்சு. இனனும எதுக்க இதுங்கதள வச்சு தவடிக்தக 
ப�ரத்துக்க�ட்டு இருக்கனும; கழ�க்களள எறக்க� மைண்ணத் தளளுங்கப்ப�….” எனற ஒரு 
கூட்டம அபவிப்ர�யம தச�லல, இனதன�ரு கூட்டம அவனுடன 
சண்தடக்கப் தப�னது.

“தபரிய தமைஸ்த�ரி வரணும; அதுவதரக்கம எந்தக் க�ரியமும பண்ணக் கூட�து…. தபச�த் 
தவீரக்க�மைப் பவிணத்தப் புததச்ச�ச்சுனன� அப்புறம ஒத்தப் தபச� கூடக் கடுக்க�மை கமதபனனி 
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நமமைல ஏமை�த்த�டும…..”

“தபரிய தமைஸ்த�ரி எனன தபரிய புடுங்க�ய�? ஆக்ஸ�தடண்ட் நடந்து தரண்டு ந�ள�கது, 
இனனும வந்த ப�டிலல; அவன வந்து மைட்டும எனன பண்ணப் தப�ற�ன! கமதபனனிக்க 
ச�தகமை�த்த�ன தபசப் தப�ற�ன……” ஆள�ளுக்க அடித்துக் தக�ளளத் 
தத�டங்க�ன�ரகள. அவரகதள வவிலக்க� வவிடப் தப�ன அலுவலக ஆட்கதள தடுத்து 
ந�றத்த�ன�ர தசதுர�மைன.

“சண்தட தப�டட்டும; அப்புறம த�ன பவிரச்தன ஒரு முடிவவிற்க வரும….” எனற�ர 
கரூரமை�ய்ச் ச�ரித்தபடி. சண்தட தப�ட்டபடிதய ஒரு கூட்டம பவிணங்கதள எலல�ம 
ஏற்தகனதவ தவட்டி தவத்த�ருந்த கழ�களுக்கள தளளனி மைண் தப�ட்டு மடின�ரகள. 
க�ரியங்கள எலல�ம தப�ததயவிதலதய மைளமைளதவனற நடந்ததற�ன.

“எப்படி சுலபமை� முடிச்சுட்தடன ப�ரத்த�ய�?” தன ச�மைரத்த�யத்தத த�தன ரச�த்தபடி 
த�வ�கரிடம தச�னன�ர தசதுர�மைன. த�வ�கரர�வவிற்கத் த�ன தத�ழ�ல�ளரகளனின மைமீது 
பச்ச�த�பமும தக�பமும ஏற்பட்டது. தப�தத ததளனிய�தவரகள 
சுடுக�ட்டிதலதய வவிழுந்து க�டக்க மைற்றவரகள அங்க�ருந்து தவளனிதயற�ன�ரகள.

Email: engrsubburaj@yahoo.co.in
பத�வகள, ஜேஹூதல 2010  இதழ் 127 

பத�வகள © 2020 



55                   பத�வகள 36 ச�றகததகள (தத�கத� மனற) 

8.   மளளளிவதொய்க்கதொல்!  - வ.ந.கதிரிதரன் -

[ஈழத்தமை�ழரகதளப் தப�றத்தவதரயவில கருப்பு சூதல 1983 ஒரு த�ருப்பு முதன. ஒரு கற�யபீடு. 
தமை�ழ�னத்த�ன மைமீத�ன அரச பயங்கரவ�தத்ததத் தத�டரந்து ஈழத்தமை�ழரகளனின வவிடுததலப் 
தப�ர�ட்டம ஆயுதப் தப�ர�ட்டமை�க வவிரிவதபற்றது அதன பவினபுத�ன. அததனத் தத�டரந்து 
முளளனிவ�ய்க்க�ல�ல முடிவற்ற யுத்தம இனனுதமை�ரு த�ருப்புமுதன. வவிடுததலப் புல�களுக்கம 
இலங்தக அரசுக்கமை�தடயவில�ன யுத்தம எத�ரப�ர�தவதகயவில முடிவக்க வந்தது. கருப்பு சூதல 
1983இல இந்த�ய�வவின ஆதரவடன வவிரிவதபற்ற ஆயுதப் தப�ர�ட்டம, 2009 தமையவில இந்த�ய�, சசீன�, 
ப�க�ஸ்த�ன, தமைற்கந�டுகளனின ஆதரவடன முடிவக்க வந்தது. ஈழத்தமை�ழரகளனின தப�ர�ட்டம 
முளளனிவ�ய்க்க�தலத் தத�டரந்து இனனுதமை�ரு த�க்க�ல வவிரியப் தப�க�றது. 
ஆயுதத்தத தந�க்க�ய� அலலது அதமைத�தய தந�க்க�ய� எனபததக் க�லம உணரத்தும. ]

1.

மைணவிக் பண்தணத் தடுப்பு முக�மை�ல வ�ழ்க்தக ஒரு வருடத்ததத் த�ண்டிதய�டிவவிட்டத�? 
இதயச்சந்த�ரனுக்க நமபதவ முடியவவிலதல. அதத மைட்டுமை� அவன�ல நமப 
முடியவவிலதல.. அவன இனனும உயவிருடன இருப்பததயுமத�ன நமப 
முடியவவிலதல. வவிடுததலப் புல�களுக்கம , இலங்தக அரசுக்கமை�தடயவில நதடதபற்ற 
அந்தக் தக�டிய தப�ரின இறத� ந�ட்கள... அந்த ந�ட்களனின ஒவ்தவ�ரு கணங்களும 
இனனும அவன ஞ�பகத்த�ல பசுதமைய�க இருக்க�னறன. அவன மைதறயும வதரயும 
அவன தநஞ்தச வவிட்டு அதவ மைதறயப் தப�வத�லதல. தப�ரின தக�டூரத்தத அற�ந்த, 
அனுபவவித்த ந�ட்கள. இருப்பு பற்ற�ய அவனது புரிதலகதள அடிதய�டு மை�ற்ற�வவிட்ட 
ந�ட்கள. எவ்வவிதம தநஞ்தச வவிட்டகலும? மைனனிக் பண்தண தடுப்பு முக�மை�ல 
வ�ழ்க்தக ஒரு வருடத்ததத் த�ண்டிதய�டிவவிட்டத�? இதயச்சந்த�ரனுக்க நமபதவ 
முடியவவிலதல. அதத மைட்டுமை� அவன�ல நமப முடியவவிலதல.. அவன இனனும 
உயவிருடன இருப்பததயுமத�ன நமப முடியவவிலதல. வவிடுததலப் புல�களுக்கம , 
இலங்தக அரசுக்கமை�தடயவில நதடதபற்ற அந்தக் தக�டிய தப�ரின இறத� ந�ட்கள... அந்த 
ந�ட்களனின ஒவ்தவ�ரு கணங்களும இனனும அவன ஞ�பகத்த�ல பசுதமைய�க 
இருக்க�னறன. அவன மைதறயும வதரயும அவன தநஞ்தச வவிட்டு அதவ மைதறயப் 
தப�வத�லதல. தப�ரின தக�டூரத்தத அற�ந்த, அனுபவவித்த ந�ட்கள. இருப்பு பற்ற�ய 
அவனது புரிதலகதள அடிதய�டு மை�ற்ற�வவிட்ட ந�ட்கள. எவ்வவிதம தநஞ்தச வவிட்டகலும?

கறக�ய ந�லப்பரப்புக்கள புல�களும, மைக்களும அதடபட்டுக் க�டந்த ந�தலயவில , இலங்தக 
அரச�ன பலதவற வதகய�ன த�க்கதலகளும தவீவவிரமைதடந்த�ருந்தன. எற�கதணகத் 
த�க்கதலகள, தக�த்தணவிக்கண்டுத் த�க்கதலகள, இரச�யன வ�யுத் 
த�க்கதலகள... ஆயவிரக்கணக்க�ல மைக்கள தக�னற கவவிக்கப்பட்டுக் தக�ண்டிருந்த 
தருணத்த�ல... ப�துக�ப்பு வலயங்கதளலல�ம ப�துக�ப்பற்றப் தப�ன அந்தக் கணங்கள... 

பத�வகள © 2020 



56                   பத�வகள 36 ச�றகததகள (தத�கத� மனற) 

மை�னுடம தன ந�கரிகத்தத இழந்து அமமைணமை�க ந�னற தருணங்களதவ. உயவிருக்தக 
உத்தரவ�தமைற்றப் தப�ன தப�ழுதுகள அதுவதர மைக்கள கண்ட கனவகதள, 
கற்பதனகதள, எத�ரக�ல இலட்ச�யங்கதள, கடுமப உறவகதள, வதரயறத்த நவீத�, 
ந�ய�யக் தக�ட்ப�டுகதளதயலல�ம துவமசம தசய்துவவிட்டு தவற�ய�ட்டமை�டிய தப�ர 
அரக்கரின அட்டக�சத்த�ல சமக அதமைப்புகளும, சூழலும ச�ததந்து தப�யவிருந்த தக�டிய 
தருணங்கள. ஆன�ல இதவதயலல�வற்தறயும சரவததசதமை� தவடிக்தக ப�ரத்துக் 
தக�ண்டிருந்தது. அனற ருவ�ண்ட�! இனற ச�ற�லங்க�! அளவவில 
ச�ற�த�ன�லும, அழ�வவின தனதமையவில மை�றததலது?

ச�ந்ததன வயப்பட்டுக் க�டந்தவனனின கவனம சதர�ஜே�வவின, ஆனந்தனனின பக்கம 
த�ருமபவியது. சதர�ஜே�தவயும, ஆனந்ததனயும அவனது வ�ழ்வடன பவிதணத்துவவிட்டது 
எது? அதுத�ன வவித�ய�? இவற்ற�தலலல�ம ஒரு க�லத்த�ல நமபவிக்தகயவிலல�மைல 
இருந்தவனனின ச�ந்ததனய� இவ்வவிதம த�ருமபவியவிருக்க�னறது? அவனுக்க அவதன எண்ண 
வவியப்ப�கவவிருந்தது. வவிரக்த�ய�கவமை�ருந்தது. க�லம, அதன தக�லமும எவ்வவிதம ஒருவதர
ததலகசீழ�க மை�ற்ற� வவிடுக�றது?

புதுக்கடியவிருப்பு மைருத்துவமைதன த�க்கப்பட்டு, எஞ்ச�யவிருந்த உதடய�ரகட்டு 
மைருத்துவமைதனயும த�க்கப்பட்டதப�துத�ன, அதற்க முனனர நடந்த த�க்கதலகளனில தன 
மைதனவவி, மைகளமை�தர இழந்த�ருந்த இதயச்சந்த�ரன, எங்தக ஓடுக�தற�தமைனற 
ததரிய�த ந�தலயவில, உயவிதரக் க�ப்பதற்க�க சனங்கதள�டு சனங்கள�க 
ஓடிக்தக�ண்டிருந்ததப�துத�ன, வழ�யவில சதர�ஜே�தவக் கண்ட�ன. தககளனில இரத்தம 
வழ�ந்தத�டிக்தக�ண்டிருந்த, ஏற்கனதவ உயவிரிழந்த�ருந்த கழந்தததய�னறடன , 
அக்கழந்தத இற்ந்தததக் கூடப் புரிந்துதக�ளள முடிய�மைல, வவீத�தய�ரம 
தபயதறந்தவள�க, ச�த்தப்பவிரதமை பவிடித்தவள�கக் க�ணப்பட்ட சதர�ஜே�தவக் கண்டதும , 
அதற்க முனனர நடந்த த�க்கதலகளனில தன கழந்ததகதளயும, மைதனவவிதயயும 
இழந்த�ருந்த இதயச்சந்த�ரன�ல அவதள அந்த ந�தலயவில வவிட்டுவவிட்டுப் தப�க 
முடியவவிலதல. அவ்வவிதம வவிட்டு ஓடியவிருந்த�ல அவள அரச பதடகளனின கண்டு 
மைதழக்கள ச�க்க� எந்தக் கணத்த�லும உயவிர துறக்கல�ம? மைந்ததகள�கத் த�ரண்தட�டிக் 
தக�ண்டிருக்கம அகத�களனின க�லகளுக்கள அகப்பட்டு உருக்கதலயல�ம?

கழந்தததய அருக�ல க�டந்த இடிந்த கடிதசதய�னற�ல தவத்துவவிட்டுச் சதர�ஜே�தவயும 
இழுத்தபடிதய ஓடின�ன. அவ்வவிதமை�க அவரகள ஓடிக்தக�ண்டிருந்ததப�து அவரகளுடன 
வந்த�தணந்து தக�ண்டவந்த�ன ஆனந்தன. பத்து வயது மைத�க்கத்தக்க 
ச�றவன. அவரகதளப் தப�ல அவனும தன த�ய், தந்தத, சதக�தரரகதள இழந்து, 
ய�ருமைற்ற ந�தலயவில சனங்கதள�டு சனங்கள�க ஓடிக் தக�ண்டிருந்த�ன. மை�கவம பயந்து 
தப�யவிருந்த�ன.
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அவதனயும, சதர�ஜே�தவயும இழுத்தபடி இதயச்சந்த�ரனும ஓடிதய�டி, இறத�யவில 
புல�களனின ஆயுதங்கள தமைளனனிக்கப்பட்ட க�லகட்டத்த�ல அரச கட்டுப்ப�ட்டுப் பகத�தய 
வந்ததடந்த�ன.. அதன பவின இதுவதரயவில தடுப்பு முக�மை�ல வ�ழ்வ 
ஓடிக்தக�ண்டிருக்க�னறது. சரவததசத்த�ன அழுத்தங்கதளத் தத�டரந்து கட்டம கட்டமை�கத் 
தடுப்புமுக�மை�ல தடுத்து தவக்கப்பட்டிருந்தவரகள தவளனிதயற�க்தக�ண்டிருந்த�ரகள. 
இப்தப�ழுது ந�தலதமை முனபவிருந்ததத வவிடப் பரவ�யவிலதல. ஆன�ல 
ஆரமபத்த�ல மனற இலட்சங்களுக்கம அத�கமை�ன மைக்கதள மை�ருகங்க்தளப் தப�ல 
அதடத்து தவக்கப்பட்டிருந்ததத�ரு தபரியதத�ரு பட்டிய�கதவ அந்த முக�ம வவிளங்க�யது. 
அரச�ன உளவத்துதற அத�க�ரிகள முக�தமைங்கம த�ரிந்து தக�ண்டிருந்த�ரகள. 
புல�கதளனனும சந்ததகத்த�ன தபயரில இதளஞரகள, யுவத�கதளன ந�ளுக்க ந�ள 
க�ணமைல தப�ய்க் தக�ண்டிருந்த�ரகள. தபண்கள ப�ல�யல வலலுறவக்களள�னது பற்ற�ய 
கததகள முக�தமைங்கம ந�தறந்த�ருந்தது. கடுமப உறப்பவினரகதளதய பவிரித்து, 
தவவ்தவற�டங்களனில ஒருவதர ஒருவர ப�ரக்க முடிய�தபடி அதடத்து 
தவக்கப்பட்டிருந்த�ரகள. அவற்தற இப்தப�ழுது எண்ணதவ அவனுக்க ஒருவவித 
அச்சமை�கவவிருந்தது.

ஒரு கணம அவனது ப�ரதவ வவிரிந்து க�டந்த வவிண்தண தந�க்க�யது. 
கண்ணுக்தகட்டியதூரம வதரயவில நவீலப்படுத�வ�க வவிரிந்து க�டந்த வவிண் முனதபனற�ல 
உணரவகதள வருடிச் தசனற�ருக்கம. இப்தப�ழுதத� தகளவவிகதளதய எழுப்ப முதனந்தது.

வவிரிந்து க�டக்கம தபருதவளனி!
வவிதரந்தத�டும சுடரும, தக�ளும.
வவிரிவம ததரியவவிலதல!
வவிதரவம புரியவவிலதல!
ச�னனஞ்ச�ற தக�ளுக்கள,
ச�னனஞ்ச�ற தவீவவிற்கள,
கத்து, தவட்டுகள!
புரிந்த�ருந்த�ல
படரந்த�ருக்கதமை�
ச�ந்த�!

இவ்வவிதமை�க அவனது மைனத�னுள கவவிதத வரிகள ச�ல எழுந்தன. எத்ததன க�லம எழுத�. 
இத்ததகயதத�ரு தபரழ�வச் சூழல�ல கவவிதததயங்தக வரும?

2.
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இந்த ஒரு வருடத்த�ல அவரகள மவரும ஒனற�கத் தற்க�ல�கமை�கக் கட்டப்பட்டிருந்த 
வவீட்டினுள 'மைனனிக்ப�ரம'முக�மை�ல வ்ச�த்து வந்த�லும, இற்ந்தக�லம தந்த ந�தனவச் 
சுதமையவில�ருந்தும, எத�ரக�லம பற்ற�ய தவறதமைய�ன , நமபவிக்தகயற்ற் 
உணரவகளனில�ருந்தும வவிடுபடமுடிய�தவரகள�கதவ தப�ழுததக் கழ�த்துக் 
தக�ண்டிருந்த�ரகள. அவனுக்க அவனது மைதனவவி வதன�தவயும, மைகளமை�ரகள ஆஷ�, 
தஷ�ப� இருவதரயும மைறக்க முடியவவிலதல. மை�கவம தமைனதமைய�னவள இதளயவள 
தஷ�ப�. அக்கதவனற�ல அவளுக்க உயவிர. இருவருதமை ஒருவருக்தக�ருவர 
சதக�தரிகள�ய், ச�தநக�த�கள�ய் எவ்வளவதூரம ஒனற�த்துப் தப�யவிருந்த�ரகள. 
அவரகதளப்பற்ற�, அவரகளனின எத�ரக�லத்ததப் பற்ற�தயலல�ம அவனும, வதன�வம 
எவ்வளவ கற்பதனகதளப் படர வவிட்டிருப்ப�ரகள? எலல�தமை எவ்வவிதம அடித்து 
தந�ருக்கப்பட்டு வவிட்டன?

மைனனிதரகள�ல எவ்வவிதம இவ்வவிதம தவற�தக�ண்டு த�ண்டவமை�ட முடிக�றது?

இப்தப�ழுது அவன முனன�லுளள பவிரச்ச�தன. தவளனியவில தசலவத�ன�ல சதர�ஜே�தவயும,
ஆனந்ததனயும எனன தசய்வது? சதர�ஜே� மைனன�ரப் பக்கமை�ருந்து ஓடிதய�டி வனனனிக்க 
வந்த�ருந்தவள தப�ரில அகப்பட்டிருந்த�ள. அவனது ந�தலயும இதுத�ன. அவனும 
முழங்க�வவில பகத�யவில�ருந்து ஓடி வந்த�ருந்த�ன. ஆனந்ததன� க�ளனிதந�ச்ச� 
முரசுதமை�ட்தடதயச் தசரந்தவன. தப�ரச் சூழல எவ்வவிதம அவரகள மவதரயும ஒனற�கச்
தசரத்து வவிட்டிருந்தது. அவதள� இனதன�ருத்தரின மைதனவவிய�க, தனக்தகனதற�ரு 
கடுமபத்துடன வ�ழ்ந்து வந்தவள. அவதன� அவதளப்தப�ல தன மைதனவவி, 
கழந்ததகதளன தனக்தக�ரு வட்டத்ததப் தப�ட்டு , அதனுள வ�ழ்ந்து
வந்தவன. ஆனந்தனனின ந�தலயும அதுத�தன... அவனும தன த�ய், தந்தததயன வ�ழ்ந்து 
வந்த�ருந்தவன. ச�ந்ததனயவினனினறம நவீங்க�யவன�க, நனவலக�ற்க வந்த இதயச்சந்த�ரன 
தனக்களள�கதவ தவீரமை�னதமை�னற�தன எடுத்தவன�க , சதர�ஜே�வடன 
எப்படியும இது வவிடயமை�கக் கததத்துவவிட தவண்டுதமைனற எண்ணவின�ன. அப்தப�ழுதுத�ன
ஆனந்தன அருக�ல�ருந்த அவதனதய�த்த ச�றவரகள ச�லதரச் ச�ந்த�ப்பதற்க�கச் 
தசனற�ருந்த�ன எனபது ந�தனவக்க வந்தது. நலலத�கப் தப�ய் வவிட்டததனற பட்டது. 
முதல�ல சதர�ஜே�வடன கததப்பதத நலலததனற பட்டது.

சதர�ஜே�தவ� வழக்கமதப�ல தனனிதமையவில மழ்க�யவிருந்த�ள. இதயச்சந்த�ரன தனதனத் 
த்ய�ரபடுத்த�வன�க அவளருக�ல தசனற " சதர�ஜே�" எனறதழத்த�ன.

அவனது அதழப்பவின தவறப�ட்தட உடதனதய சதர�ஜே�வவின தபண்ணுளளம புரிந்து 
தக�ண்டது. 'எனன' எனபது தப�ல அவதன ஏற�ட்டுப் ப�ரத்த�ள. அவதன தத�டரந்த�ன: 
"தகத�யவிதல தவளனியவிதல தப�கல�ம தப�லக் க�டக்கது. அதுத�ன அததப்பற்ற�க் 
கததக்கல�தமைதயனற பட்டது. அதுத�ன உங்களுக்கம தநரமை�ருக்கதமைனற�ல , 
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தக�ஞ்சதநரம எனனுடன நவீங்கள எலதல�ரும சந்த�த்துக் கலந்த�தல�ச�க்க முடியுதமை?"

அதற்கவள பத�ல அவளது மைனந�தலயவிதன மை�கவம துலல�யமை�கதவ தவளனிப்படுத்த�யது.

"எலல�தமை முடிந்து வவிட்டதத."

"எனன தச�லலுக�றவீரகள சதர�ஜே�?"

"தச�லல எனன இருக்க. எனதனப் தப�றத்தவதரயவில எலல�தமை முடிஞ்சு தப�யவிற்ற. "

இவ்வவிதம சதர�ஜே� கூறதவ, இதயச்சந்த�ரன இதட மைற�த்த�ன: " சதர�ஜே�. நவீங்கதள 
இப்படிச் தச�னன�ல எப்படி. ஆனந்ததனக் தக�ஞ்சம ந�தனச்சுப் ப�ருங்கள. 
அவனுக்க�கவ�வது ந�ங்கதளத�வது நலல முடிதவ எடுக்க தவண்டுமத�தன.. "

இதற்க அவள தமைளனமை�கவவிருந்த�ள. அவதன தத�டரந்துக் கூற�ன�ன: "சதர�ஜே�. ந�ன 
நலல�ய் தய�ச�த்துத்த�ன இந்த முடிவக்க வந்த�ருக்க�றன. இனனும தக�ஞ்ச ந�ளனிதல 
எங்கதளயும இந்த முக�மை�ல�ருந்து தவளனியவிதல அனுப்பவி வவிடுவ�ங்கள. 
தவளனியவிதல தப�னவங்களனிதல பலருக்க இனனும கதறஞ்ச அளவ வசத�கள த�னும 
தசய்து தக�டுக்க வவிலதலய�தமை... இப்படிய�ன சூழல�தல நவீங்களும , ஆனந்தனும தனனிதய
இருந்த�ல எனன நடக்கதமைனறதத ந�தனச்சுப் ப�ரத்த�தல 
பயமை�யவிருக்க. அதன�லத�ன ந�ன கதடச�யவிதல இந்த முடிவக்க வந்த�ருக்க�றன.."

"நவீங்கள எனன கூறக�றவீரகள?' சதர�ஜே�த�ன தகட்ட�ள.

இதற்கச் ச�ற�து தய�ச�த்துவவிட்டு இதயச்சந்த�ரதன கூற�ன�ன: "சதர�ஜே�. ந�ங்கள மவரும 
தவளனியவிதல தப�ன பவிறகம ஒனற�கதவ வச�த்த�ல அதுத�ன நலலதுதப�தல எனக்கத் 
ததரியவிது. ந�ன உயவிதர�தட இருக்க�ற வதரயவில எனன�ல முடிஞ்ச 
அளவக்க உங்களுக்கம, ஆனந்தனுக்கம தசய்வன. உங்கதள அனதறக்க அந்தப் தப�ர 
சூழல�தல ப�ரத்த அந்தக் கணத்த�தலதய எனக்கள தச�லல�க் தக�ண்தடன இந்தப் 
தபண்தண எப்படியும , எனன�தல முடிஞ்ச் அளவக்கக் க�ப்ப�த்துதவன. ந�ன 
ஒனற�க இருப்தப�ம எனற தச�னனதும தவற�க ஒனறம ந�தனச்சு வவிட�தவீங்கள. 
இருவரும ஆனந்தனுக்க அவனது அப்ப�, அமமை� இருந்த�ல எனன தசய்வ�ங்கதள� 
அப்படிதய எதவவிதக் கதறயுமை�லல�மைல எங்கள�ல முடிஞ்சததச் தசய்ய தவண்டும. 
அதுக்க�க ந�ங்களனிருவரும புருசன, தபண்ட�ட்டிய�கத்த�ன இருக்க தவண்டுதமைனற 
அரத்தமை�லதல. அப்படி வ�ழக் க�தடச்ச�ல அதத ந�ன மைறக்க மை�ட்டன. ஆன�ல 
அதுவலல என இப்தப�ததய வவிருப்பம. ந�ங்கள மவருதமை இந்தப் தப�ரின�ல 
ப�த�க்கப்பட்டிருக்க�றம. மைனுசங்க எனர அடிப்பதடயவில ந�ங்கள ஒருவருக்தக�ருவர உதவவி
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தசய்து தக�ண்டு வ�ழ தவண்டுதமைனறத�ன ந�தனக்க�றன. நவீங்கள இப்பதவ இதுக்க�ன 
பத�தலச் தச�லல தவண்டுதமைனற�லதல. நலல� தய�ச�த்து, ஆற , அமைர 
தய�ச�த்துச் தச�னன�ல தப�தும. இந்த முக�தமை வவிட்டு தப�றதுக்களதள தச�னன�ல 
அது தப�தும. நவீங்கள நலல பத�தலச் தச�லலுவவீங்கதளனற ந�தனக்க�றன"

இவ்வவிதம கூற�வவிட்டு, சதர�ஜே�தவத் தனனிதமையவில வவிட்டுவவிட்டு, கடிதசயவின தவளனிதய 
வந்த�ன இதயச்சந்த�ரன. முதன முதறய�க எத�ரக�லத்ததப் பற்ற�ய நமபவிக்தகக் 
கசீற்தற�னற ச�ந்ததயவில தத�னற� மைதறந்தது. முடிவ கூடத் தனனுள 
தத�டக்கதமை�னற�தன எவ்வவிதம மைதறத்து தவத்துளளது.

தப�ரகள மைட்டும இலதலதயனற�ல இந்தப் பூவலகத�ன எவ்வவிதம ஆனந்தமை�க 
வவிளங்கம. எந்தவவித இன,மைத, ச�த� தவறப�டுகளற்ற, இந்தப் பூமை�ப்பந்த�ன மை�னுடரகள 
அதனவரும ஒரு த�ய்ப்பவிளதளகள�க வ�ழ்ந்த�ருக்கம ச�த்த�யம ஏற்பட்ட�ல 
எவ்வவிதம இனபமை�கவவிருக்கம.

தப�தர ! தப�ய் வவிடு!
தப�தர ! தப�ய் வவிடு!
தப�தர ! தப�ய் வவிடு!
தப�தர ! தப�ய் வவிடு!

ngiri2704@rogers.com  
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9.  சதிறகும், உறவும்!  - வ.ந.கதிரிதரன் -
 
1.
 
மை�தவனனின மைனத�ல அதமைத�யவிலதல. கடந்த ச�ல வ�ரங்கள�க அவனுக்கம, மைதனவவி 
வசுந்தர�வக்கமை�தடயவில ஏற்பட்டிருந்த ஊடல ந�ளுக்கந�ள கதறவதற்கப் பத�ல 
அத�கரித்தவண்ணதமையவிருந்தது. கூடல�ருந்து ஆரமபமை�ன ஊடல�து. ஊடலுக்கப் பவின 
கூடுவத�லுளள இனபம பற்ற�ப் பல சங்கக் கவவிததகள வவிபரித்துளளன. ஆன�ல கூடதல 
ஊடலுக்க�ன க�ரணம பற்ற� ஏத�வது சங்கப் ப�டல உளளத�?  இத்ததனக்கம வசுந்தர� 
அவனது த�ல� கட்டிய மைதனவவி. அவதனத் துரத்த�த் துரத்த� ஒற்தறக்க�ல�ல ந�னற 
க�தல�த்து மைணம முடித்த துதணவவி.
 
அவன சல�ப்புற்ற�ருக்கம தநரங்களவீதலலல�மை தன ப�ரதவய�ல, தச�லல�ல, மையக்கம 
கண்கள�ல, புனதனதகய�ல, அரவதணப்ப�ல அவன சல�ப்தபப் தப�க்கம கதலயவில 
வலலவள. அவள� இப்படி மை�ற�ப் தப�ன�ள எனற ச�ந்ததனயவில�ழ்ந்த�ன 
மை�தவன.  த�ருமைணம முடிந்து இனனும ஒரு வருடம கூட ஆகவவிலதல. அதற்கள 
அவதளன இவ்வவிதம மை�ற� வவிட்ட�தளனபது அவனுக்கப் புரிய�த புத�ர�கவவிருந்தது.  
அவனது மைனத�ல அண்தமைக் க�லத்துச் சமபவங்களனின தத�கப்தப�னற ஓடி 
மைதறந்தது.
 
எப்தப�ழுதுதமை கலகலப்ப�கவவிருக்கம வசுந்தர�வவின நடத்ததயவில அண்தமைக்க�லமை�கதவ 
ஒரு ச�ற மை�ற்றம. அடிக்கடி தனப�ட்டில ச�ந்ததனயவில ஆழ்ந்து தப�ய் வவிடுவ�ள. 
அவனுக்க அது ஒரு வவித ஆச்சரியத்தததய தந்தது.
 
"எனன வசந்த�! உமைக்தகத�வது பவிரச்ச�தனய�?  தக�ஞ்சக் க�லமை�கதவ ந�னுமத�ன 
ப�ரக்க�றன .. நவீர ந்லல�த்த�ன மை�ற�ப் தப�ட்டீர..  எனன பவிரச்ச�தனதயனற�லும 
எனனட்தட மைனததத் த�றந்து தச�லலல�மத�தன"
 
அதற்க அவள ஒனறதமை பத�ல கூற�மைல தமைளனமை�கவவிருந்த�ள.  அவனத�ன மைமீண்டும 
தகட்ட�ன: "எனன வசந்த�. ந�ன தபசுறது க�த�தல வவிழுகத�?"
 
அதற்கம அவள பத�தலததனயும கூற�மைல தமைளனதமை ச�த�த்த�ள. அப்தப�ழுதுத�ன 
அவனுக்க அந்த தய�சதன வந்தது. அவன சல�ப்ப�கவவிருக்கம சமையங்களனிதலலல�ம 
அவள எத்ததகய தந்த�ரங்கதளச் தசய்து அவதன மை�ற்ற�வவிடுவ�தள�, அதத 
மை�த�ரிய�ன தந்த�ரங்கதள தவத்து அவதளயும மை�ற்ற�வவிடதவண்டுதமைனற அவன முடிவ
தசய்தது அப்தப�ழுதுத�ன. கூடல�ல இருக்கம இனபதமை தனனி. கூடலுக்க மையங்க�த 
உயவிரினமத�தனது.

பத�வகள © 2020 



62                   பத�வகள 36 ச�றகததகள (தத�கத� மனற) 

 
தமைதுவ�க வசுந்தர�வவின பவினபுறமை�கச் தசனறவன அவதள அப்படிதய தன மை�ரபுடன 
வ�ரித்தழுவ முயனற�ன. அடுத்து நடந்த ந�கழ்வகள அவனுக்கப் தபரிதும 
ஆச்சரியத்ததயும, அத�ரச்ச�தயயும கூடதவ தந்தன. அவன அவ்வவிதம பவினபுறமை�க வந்து 
அதணப்பதத எத�ரப�ரக்க�த வசுந்தர� அனனனியதன�ருவன அதணக்க வந்த�ல எவ்வவிதம 
எத�ரத்துப் தப�ர�டுவ�தள� அவ்வவிததமை அவதனத் தன பலமைதனத்ததயும ஒனற�க்க�ப் 
பவிடித்துத் தளளனி, அவன அதனப்பவினனினறம தனதன வவிடுவவித்துக் 
தக�ண்ட�ள.
 
மை�தவன ஒரு கணம அத�ரந்தத தப�ன�ன. அக்கணத்த�ல அவள தனதனதய�ரு தவற்ற 
மைனனிதன�கதவக் கருத� நடந்து தக�ண்டத�க உணரந்த�ன.
 
அதுதவ அவனது அத�ரச்ச�யவின க�ரணம. 'இவளுக்தகனன நடந்து தப�ச்சுது. ஒரு 
வ்ருசமை�ய்க் கழந்தத, கட்டிதயனற ஒனறம க�தடக்க�மைல�ருக்க�றத�தல ஏத�வது 
வவிரக்த�, க�ரக்த� அலலது மைன அழுத்ததமைனற ஏத�வது மைன வவிய�த� இவதளப் 
பவிடித்த�ட்டுக�றதத�?.'  அதத சமையம தனதன அவள அவ்வவிதம அனனனியதனப் தப�ல 
தளளனியத�தலற்பட்ட ஒருவவித தச�கம அவதனப் பவிடித்து வ�ட்டத் தத�டங்க�யது. அந்த 
வ�ட்டத்த�ற்கரிய தச�கமும, அவளது நடத்ததய�ல ஏற்பட்ட அத�ரச்ச�யும ஒனற தசரந்து 
த�க்கதவ, அவன அவளத் தன அதணப்பவினனில�ருந்து வவிலக்க�ன�ன.  தனதன உயவிருக்க 
உயவிர�ய் க�தல�த்து மைணந்த துதணவவி அவள. அவள இப்தப�ழுது தனதன அனனனியன 
ஒருவதனப் தப�ல நடத்துக�னற�தள. அந்தப் புறக்கணவிப்பு அவனுக்க ஒருவவித 
தவததனதயத் தந்தது.
 
அத்துடன ' ஐ ஆம தச�ற�' எனற�ன.
 
இவ்வவிதம த�ன கூற�யதும ,அவதளத�வது மைனனனிப்பு தகட்ப�தளனற எண்ணவிய 
மை�தவனுக்க , அவள அப்படிதயதுவம தகட்க�மைல, தவற தசய்தது அவனத�ன எனபது 
தப�லவம, அவனது மைனனனிப்பு தப�துமை�னதலல எனபது தப�லவதமை�ரு ந�தலயவில 
ததலதயத் த�ருப்பவிக் தக�ண்டு ந�னறது தமைலும அத�ரச்ச�தயதய தந்தது. அவள�கதவ 
த�ருமபவி வந்த�ல மைட்டுதமை இனனி கததப்பது எனற வவிதரவ�கதவ தவீரமை�னனித்துக் 
தக�ண்ட�ன. இப்தப�ழுது அவதன வசுந்தர�வவின த�டீர மைனமை�ற்றத்த�ற்க�ன 
க�ரணங்கள எனனவ�கவவிருக்கம எனபதுபற்ற�ய எண்ணங்கதள ஆக்க�ரமை�க்கத் தத�டங்க�ன.
 
2.
 
வசுந்தர� தவதலயவில�ருந்து வருமதப�து மைணவி மை�தல ஏதழ தநருங்க� வவிடும. அவரகள 
வச�ப்பது ஸ்க�ரபதர�வவில. அவள தவதல ப�ரக்கம வங்க� இருப்பது தட�ர�ண்தட� நகரின
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தமைற்கப் புறத்த�ன எலதலயவில தர�யல தய�ரக் வவீத�யும, புதள�ர வவீத�யும சந்த�க்கம 
இடத்த�ற்கண்தமையவில. தவதல முடிந்து ப�த�ள இரயவிதலற� , 'ரபவிட் ட்ர�னச�ட்', பஸ்கதளன
மை�ற� மை�ற� ஏற� இறங்க� வரதவண்டும. இந்த வவிடயத்த�ல அவன தக�டுத்து தவத்தவன.
 
அவன தகவல தத�ழ�ல நுட்ப ந�புணன�க, ஒப்பந்த அடிப்பதடயவில, அத்துதறயவிலுளள 
தவதல வ�ய்ப்பு முகவரகளனினூடு சுய தத�ழ�ல தசய்து தக�ண்டிருந்த�ன.  அடிக்கடி பணவி 
புரியும ந�றவனங்கள மை�ற�க் தக�ண்டிருந்த�லும, அததனத்த�ன அவனும 
வவிருமபவின�ன, பலதவற ந�றவனங்களனில தவதல தசய்வதன மலம அத�க அளவவில 
தத�ழ�ல நுட்ப அனுபவங்கதளப் தபறக் கூடியத�கவவிருந்தது. அனுபவங்களுக்தகற்ப 
ஒவ்தவ�ரு முதறயும ஊத�யத்ததயும அவன�ல அத�கரிக்க முடிந்தது.  'தவப் 
தசரவர' ந�ரவக�ப்பத�ல, அதற்கரிய 'அப்ளனிதகசனகதள' ந�றவதற்கரிய 'தசரவர'கதள 
உருவ�க்க�,  'அப்ளனிதகசனகதள' ந�றவவது .. இதவத�ன அவனது முக்க�யமை�ன தத�ழ�ல. 
தமைக்தர�ச�வ்ட்தட தமையமை�கக் தக�ண்டு அந்ந�றவனத்த�ல உருவ�க்கப்படும 
தமைனதப�ருளகதளப் ப�வவித்து தமைற்படி தசதவகதள ஆரமபத்த�ல வழங்க�யவன ஒப்பந்த 
அடிப்பதடயவில தமைலும பல ந�றவனங்களனில பணவி புரிந்ததனவ�யவில�க இனற 
ல�னனிக்ஸ்/பவிஎச்பவி/தமை எஸ்கயூஎல, ஐபவிஎம எ.ஐ.எக்ஸ் யுனனிக்ஸ்/ தவப் ஸ்தபயர 
அப்ளனிதகஷன தசரவர எனத் தன அற�வ�ற்றதலயும, அனுபவத்ததயும 
வளரத்ததடுத்த�ருந்த�ன. இதணயமும அது பற்ற�ய பலதவற தத�ழ�ல நுட்பங்களும 
அவதன மை�கவம கவரந்ததவ. இதன�ல அவன தன பணவியவிதன மை�கவம இரச�த்து, 
வவிருமபவி, 
ஆற்ற�ன�ன. தற்தப�து அவன பணவி புரியும ந�றவனம அவரகளது
இருப்பவிடத்த�ற்கண்தமையவிலத�னனிருந்தது. இதன�ல தநரத்துடதனதய அவன வவீடு 
த�ருமபவிவவிடுவ�ன.
 
அனறம அவ்வவிததமை த�ருமபவியவன வவீட்டின பவின வளவவில பவிள�ஸ்டிக் கத�தரதய�னதறத்
தூக்க�க் தக�ண்டு வந்து தப�ட்டமைரந்தபடிதய ச�ந்ததனயவில�ழ்ந்ததப�து மை�தல மைணவி ஆற 
ஆக�வவிட்டிருந்தது.  அவனது ச�ந்ததன முழுவததயும வசுந்தர�தவ 
ஆக்க�ரமை�த்த�ருந்த�ள.  இந்தப் பவிரச்ச�தனக்தக�ரு முடிவ கட்டின�ல நலலததனற பட்டது. 
இவ்வவிததமை இருவரும அண்தமைய மை�ற்றங்களுக்தகனன க�ரணதமைனபது ததரிய�மைல ,  
ஒருவவிதமை�ன ஒட்ட�த வ�ழ்க்தக வ�ழ்வத�லும, ஆற அமைர தய�ச�த்து, 
பவிரச்ச�தனகதளப் பற்ற� மைனந்த�றந்து கததப்பதன மலமத�ன தற்தப�து ந�லவம 
இறக்கமை�ன சூழலுக்தக�ரு தவீரவவிருக்க முடியுதமைனற பட்டது.  அவ்வவிதம ந�தனத்ததுதமை 
மைனத�தல�ரு ஆறததலற்பட்டது. அது வதரயவில வசுந்தர� பற்ற�ய எண்ணங்களனில 
மழ்க�க் க�டந்தவனனின கவனம அதனபவினதப சுற்ற�யவிருந்த அந்த�ச் சூழல�னதமைல 
த�ருமபவியது.
 
ச�வந்த�ருந்த அந்த� வ�ன எப்தப�ழுதுதமை அவதனக் கவருதமை�ரு ந�கழ்வ. தப�துவ�க 
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வவிரிந்த�ருக்கம நவீலவ�ன, சுடர தக�ழ�க்கம இரவ வ�ன, முக�ல மடி அவ்வப்தப�து 
உறமும க�ரக�லத்துக் கருவ�ன.. இவ்வவிதம வவிரிந்த�ருக்கம வ�னனின பலதவற 
வடிவங்களும, ந�கழ்வகளும அவனுக்க மை�கவம பவிடித்தமை�னதவ. இயற்தகதய எவ்வளவ 
இரச�த்த�லும அலுப்பத�லதல.  இயற்தகயவின, பதடப்பவின தநரத்த� மை�க்க அழக 
எப்தப�ழுதுதமை அவனது த�கதமைடுத்ததலயும ச�ந்ததனதயத் தூண்டிவவிடும 
வலலதமை மை�க்கது.  அவனது ப�லயக�லத்த�ல க�டுதமைதடனற அதலந்து த�ரிவது 
அவனுக்க மை�கவம பவிடித்தமை�ன தப�ழுதுதப�க்ககளனிதல�னற. அத�லும தக�ட்டும மைதழ 
அவதன மை�கவம கவரந்ததத�ரு இயற்தக ந�கழ்வ.  இரவ முழுக்க , ஓட்டுக் 
கூதர சடசடக்கக் தக�ட்டும மைதழதயயும, கூடதவ அருக�ல�ருக்கம 
வயற்புறங்களனில�ருந்து ஒல�க்கம தவதளக் கச்தசரிகதளயும தகட்பததப் தப�ல மைக�ழ்ச்ச� 
தருவது தவதற�னறமுண்தட�?
 
இவ்வவிததமை அனறம அந்த�யவின அழக�ல தமைய்மைறந்த�ருந்த அவதனக் கண்டதும 
பதடதயடுக்கம மை�டப்புற�க்கள ச�ல தற்தப�ழுதும அவதனக் கண்டதும அருக�ல 
வந்தமைரந்தபடி அகப்பட்டடததக் தக�ற�க்க ஆரமபவித்தன. ஒவ்தவ�ரு முதறயும அவன 
புற�க்கதளக் கண்டதும அவற்றக்கப் ப�தணச் ச�ற ச�ற துண்டுகள�க்க�ப் தப�டுவ�ன. 
அதன வவிதளவ�க ஏற்பட்ட நட்பவின அடிப்பதடயவில அந்தப் பட்ச�களுக்கம 
அவனுக்கமை�தடயவில ஒருவவிதமை�ன உறவம , பவிதணப்பும ஏற்பட்டிருந்தன. அவற்ற�ன 
வவிதளவ�க அந்தப் புற�க்கள அவனதமைல எந்தவவிதமை�ன ஐயமும, அச்சமும 
தக�ளவத�லதல.  அவதன தங்களது நமபவிக்தகக்கரியதத�ரு உயவிரினமை�க அதவ கருத�ன
தப�லும. மை�தவன வவீட்டினுள தசனற க�டந்த ப�தண�னதற எடுத்துக்தக�ண்டு வந்து 
ச�ற ச�ற துண்டுகள�க்க� புற�க்கதள தந�க்க� வவீச�ன�ன. அதவயும மை�கவம உற்ச�கத்துடன
தவீனனிதயத் ததடிக் தக�ற�க்க ஆரமபவித்தன.
 
அவனது கவனம அவற்ற�னப�ல த�ருமபவியது. ஆரமபத்த�ல ச�த�ரணமை�கக் கவனனிக்க 
ஆரமபவித்தவனனின கவனத்தத அவற்ற�ன நடத்தத மை�கவம கவரந்து வவிடதவ மைனதமை�னற�க்
கவனனிக்க ஆரமபவித்த�ன. அத்துடன உளதள தசனற தமைலுதமை�ரு 
ப�தண�னதறப் பவிய்த்ததடுத்துவந்து ச�ற ச�ற துண்டுகள�க்க� அவற்ற�ற்க�ட்ட�ன.
 
ஆரமபத்த�ல உண்பத�ல கவனத்ததப் பத�த்த�ருந்த ஆண் புற�தவ�னற�ன கவனம , அதன 
வயவிற்றப் பச� ஓரளவக்கத் தணவிந்ததும, தவற த�தசயவில ப்யணவிக்க ஆரமபவித்தது. 
அவற்ற�ல�ருந்த ஆண் புற�வவின அங்க தசட்தடகள மை�தவனுக்க ஒருவவித 
ச�ரிப்தபயும, இனபத்ததயும முடிவவில ஆச்சரியத்ததயும தந்தன. தனது வ�தலச் ச�ற�து 
வவிரித்து, ததரயுடன ததய்த்தபடி, கழுத்துப்புறத்துச் ச�றககதளச் ச�ல�ரத்தபடி, கழுத்தத 
தமைலும கசீழுமை�க வவிதரவ�க தமைலும கசீழும அதசத்தபடி அந்த ஆண் புற� 
அருக�ல உண்பத�ல கவனமை�யவிருந்த தபண் புற�வவின கவனத்ததக் கவர முயனறது.  
துதணயுடன கூடுவதற்க�க அது தசய்த தந்த�ரமும, அதன ஒரு வவிதமை�ன நடன அதசவம
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அவதன தமைலும கவரதவ அவற்தறக் கூரந்து கவனனிக்க ஆரமபவித்த�ன 
மை�தவன. ஒவ்தவ�ரு முதறயும ஆண் புற�வவின முயற்ச�யவிதன அந்தப் தபண் புற� 
கவனனித்தத�கத் ததரியவவிலதல. அலட்ச�யம தசய்தபடிதய தன ப�ட்டில வவிலக�, வவிலக�ச் 
தசனறபடிதய தன கவனத்தத ஆங்க�ங்தக ச�தற�க் க�டந்த உணவத் 
துணவிக்தககதளத் ததடி உண்பத�ல கவனமை�கவவிருந்தது. அவனுக்க அந்த ஆண் புற�வவின 
தமைல ஒருவவித பரிவ கலந்த உணரவ ஏற்பட்டது. அதத அதன முயற்ச�கதள அலட்ச�யம 
தசய்து தக�ண்டிருந்த அந்தப் தபண் புற�வவினதமைல ச�ற�து ஆத்த�ரமை�கக் 
கூட வந்தது. 'எனன தபண்ணவிது...  தக�ஞ்சம கூடத் துதணயவின உணரவகதளப் புரிந்து 
தக�ளளமுடிய�மைல... சரிய�ன அகங்க�ரம பவிடித்த தபண்ண�கவவிருக்க தவண்டும' 
இவ்வவிதம தனக்களள�கதவ அவன கூற�க்தக�ளளவம தசய்த�ன.
 
ஆன�ல அந்த ஆண் புற� தனது தபண் துதணயவின புறக்கணவிப்தபப் பற்ற�யும ச�ற�தும 
அலட்டிக்தக�ளளதவயவிலதல.  வவிட�மைல , சல�க்க�மைல மைமீண்டும மைமீண்டும முயற்ச� தசய்து 
தக�ண்தடயவிருந்தது. அப்தப�ழுது அவனுக்க அவனது ப�லய க�லத்து 
ந�தனதவ�னற ஞ�பகத்துக்க வந்தது. அவனது அமமை� எப்தப�ழுதுதமை வவீட்டில தக�ழ� 
வளரக்கத் தவற�யததயவிலதல. அப்தப�ழுததலல�ம முற்றத்த�ல அடிக்கடி தபட்தடக் 
தக�ழ�கதளத் துரத்த�த் துரத்த�த் தம ஆண்தமையவிதன அகங்க�ரத்துடன, 
பலவந்தமை�க தவளனிப்படுத்தும தசவலகளனின ஞ�பகம இச்சமையத்த�ல தத�னற�யது.  அதவ 
இந்தப் புற�க்களனில�ருந்து எவ்வளவ வவித்த�ய�சமை�னதவதயனற சடுத�ய�க தப�ற�ய�க 
அவன ச�ந்ததயவில எண்ணதமை�னற ஓடி மைதறந்தது.  கதறந்தது பத்து 
தடதவகள�வது அந்த ஆண் புற� அந்தப் தபண் புற�வவிதனக் கவருவதற்கத் தனன�ல 
முடிந்தவதரயவில முயற்ச� தசய்த�ருக்கம. ஆன�ல ஒருமுதற கூட  தன துதணயவின 
அலட்ச�ய நடத்ததக்க�க அது ஆத்த�ரமுற்ற, தசவதலப் தப�ல துரத்த�ப் 
பலவந்தமை�கத் தன தவட்தகயவிதனத் தணவிக்க முயற்ச� தசய்யதவயவிலதல எனற வவிடயம 
அப்தப�ழுதுத�ன அவனது கவனத்த�ல உதறத்தது.  அந்த ஆண் புற�வவின தமைல மை�கந்த 
மைத�ப்பும,  தபருமை�தமுதமைற்பட்டன.
 
இந்தப் தபண் புற� ஏன தன ஆண் கூடுவதற்க முயனறம அலட்ச�யம க�ட்டுக�னறது. 
எவ்வளதவ� க�ரணங்களனிருக்கக் கூடும. அதன உளவவியல,  உடல�யல ரீத�யவில�ன 
எத்ததனதய� க�ரணங்கள இருக்கக் கூடும. அதற்க�க, அதன அலட்ச�யத்த�ற்க�க 
அந்த ஆண் புற� தன மைனததப் தப�ட்டு அலட்டிக் தக�ளளவவிலதலதய. எப்தப�ழுதுதமை 
கலகலப்ப�க இருக்கம வசுந்தர�வவின நடத்ததயவில அந்தக் கலகலப்பு க�ண�மைல 
தப�னததனற�ல அதற்தகத�வது உளவவியல, அலலது உடல�யலரீத�யவில�ன 
க�ரணங்கள இருக்கக் கூடும. அவற்தறக் கண்டற�வதற்க, புரிந்து தக�ளவதற்க அவன 
எப்தப�ழுதுத�வது முயனறதுண்ட�?  அததனவவிட்டுவவிட்டு, அவளுடன பலவந்தமை�கக் 
கூடுவதற்க முய்னற தன தசய்தகதயயும, கூடுவதற்கக் கூட கண்ணவியத்ததக் 
கதடப்பவிடித்த, துதணயவின மைனந�தலயவிதனக் கவனத்த�தலடுத்து அததன வற்புறத்த�த 
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அந்த ஆண் புற�வவின நடத்தததயயும ஒரு முதற மைனது ஒப்பவிட்டுப் ப�ரத்தது. 
தவட்க�த்துப் தப�ன�ன.
 
பத�வகள, ஆகஸ்ட் 2010  இதழ் 128  -
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10.  வசகுவவரதொவவின் வசற்று வதவதத!  -  எம்.ரிஷதொன் தஷரீப், இலஙதக -           

தய�கர�ணவிக்கக் களனிக்கச் தசற இனற�ப் தபரிதும அவத�ப்பட்ட�ள. தத�ளனில சுமைந்த நவீண்ட 
தப�ல�தவீன தபதய�டு தசற்ற நவீர ததடி ஊர முழுதும அதலந்தபடியவிருந்த�ள. பத�தனந்து 
வருடங்களுக்கம தமைல�க அவள களனித்து வந்த அழுக்கச் தசற்ற வ�ய்க்க�ல 
மடப்பட்டுவவிட்டது. மடப்பட்ட க�லம தத�ட்டு அவள அளளனிக்களனிக்கப் பயனபடுத்தும 
அகனற தபரும அழுக்கச் ச�ரட்தடதயப் தப�ல, அவளும ததலயவில ஈரம பட�மைதல 
வவீத�கள தத�றம சுற்ற� வந்த�ள. இத்ததனக்கம ஊரின மைத்த�யவில தபரிய ஆற, 
ந�ணலகதளத் தத�ட்டபடி ஓடிக்தக�ண்டிருக்க�றது.

அவளுக்தகனற தனனி இருப்பவிடம இலதல. இருட்டிவவிட்ட�ல தப�தும. எந்த இடத்த�ல 
ந�ற்க�ற�தள� அதற்க அண்தமையவிலுளள வவீட்டின த�ண்தணயவில, மை�ட்டுக்தக�ட்டதகயவில, 
க�ணற்றடியவிதலனத் தங்க�வவிடுவ�ள. அவள�ல ய�ருக்கம எந்தத் தத�ந்தரவமைற்ற 
க�ரணத்த�ல ஊர�ர எதுவம தச�லவத�லதல. இனனுதமை�ரு க�ரணம இருக்க�றது. 
வவிடியல�ன முதல க�ரணம கண்டு அவள வவிழ�த்ததழுந்து, எந்த இடத்த�ல தங்க�ன�தள� 
அந்த இடம, முற்றம, க�ணற்றடி என எலல� இடத்ததயும மை�கவம தநரத்த�ய�கக் கூட்டிச் 
சுத்தம தசய்துவவிட்டு நகரவ�ள. சூழ இருக்கம கப்தபகதள எலல�ம அளளனிக் தக�ண்டு 
தப�வ�ள. த�ன அழுக்க�க இருந்த�தள ஒழ�ய சூழ இருந்ததவகதள ஒரு தப�தும 
அழுக்கதடய வவிட்டத�லதல அவள.

வவீடுகளனில தக�டுக்கப்படும எஞ்ச�ய ப�ண், தர�ட்டி, தச�ற்றக்தகன அவளது நவீண்ட 
தப�ல�தவீன தபக்கள ஒரு ச�ற�ய தப�ல�தவீன தபயவிருந்தது. ஓரங்களனில க�ழ�ந்து அழுக்தகற�ய
இனனுதமை�ரு உடுப்தப�டு ஒரு தப�ரதவதயயும சுருட்டி அவள அந்த நவீண்ட 
தப�ல�தவீன தபக்கள பத்த�ரப்படுத்த�யவிருந்த�ள. அவ்வப்தப�து ப�ரத்துத் தனது அழக�ய 
இறந்த க�லத்தத மைமீட்டதவன அந்தப் தப�ரதவக்கள அவளது கடுமபப் 
புதகப்படதமை�னதறயும ஒளனித்துப் ப�துக�த்து வந்த�ள.

அவளது தங்தகயவின பவிறந்தந�தள�னற�ல தனது கணவதர�டு தசரத்து மவருமை�க ஜே�னக� 
ஸ்டுடிதய�வவில தப�ய் எடுத்துச் சட்டமை�ட்ட புதகப்படமைது. ய�ரும அருக�ல இலல�ப் 
தப�ழுதுகளனில மைட்டும தவளனிதய எடுத்து அவ்வப்தப�து ப�ரத்துக் கண்ணவீர 
உகப்பவள, பூதன அதசயும ச�ற சலனத்துக்கம பதற�யவள�கப் படத்தத ஒளனிப்ப�ள. 
மதள பவிசக�வவிட்டததனப் தபரியவரகள�லும, தபத்த�யம எனச் ச�றவரகள�லும 
அதழக்கப்படுபவள முனனர அழக�னவள�கவம, அனப�னவள�கவம, 
மை�கத்தூய்தமைய�னவள�கவம இருந்தவளத�ன.
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எண்பதுகளனின இறத�ப்பகத�யவில அரச�ங்கம வழங்க�ய கலலூரி கவ�ரட்டஸ�ல அவனும 
தய�கர�ணவியும தங்க�யவிருந்த க�லப்பகத�யவிலத�ன தஜே.வவி.பவி கழப்பதமைன எலதல�ர�லும 
அதழக்கப்பட்ட தஜே.வவி.பவி கலவரம அவ்வூரிலும உச்சத்தத எட்டியது. 
வசந்தனுக்க ஆச�ரியர தவதல. அவ்வூரின மைத்த�ய கலலூரியவில உயரதர வகப்புக்களுக்க 
அரச�யல ப�டம கற்றக்தக�டுத்துவந்த�ன. நலலவன. அவரகளது தச�ந்த ஊர 
இதுவலலதவனனினும இங்க மை�ற்றல க�தடத்தவனுக்கத் துதணய�கத் தனது 
வ�ச�கச�தல உதவவிய�ளர பணவிதயயும வவிட்டுவவிட்டு வந்த தய�கர�ணவி 
ததயற்தத�ழ�தலச் தசய்துதக�ண்டு வவீட்தட�டு இருந்து வந்த�ள.

இக் கலவரம ஆண்ட�ண்டு க�லமை�க நவீடித்தது. இலங்தகயவின வடக்க க�ழக்க�ல இந்த�ய 
அதமைத�ப் பதடயவினரின பயங்கரவ�தங்கள  இடமதபற்றக் தக�ண்டிருந்த க�லப்பகத�யது. 
ஏதனய த�தசகளனிதலலல�ம தஜே.வவி.பவி. கலகக்க�ரரகளனின பயங்கரவ�தம 
இடமதபற்றக் தக�ண்டிருந்தது.  த�னமும கலகக்க�ரரகள�ல வவித�க்கப்பட்ட ஊரடங்கச் 
சட்டம  தத�டரந்தது. இரவகளனில வவீடுகளனில தபரும தவளனிச்சம துப்பும வவிளக்ககதள 
ஏற்ற�தவப்பது கூடத் தடுக்கப்பட்டிருந்த க�லமைது. அதற்கம தமைல�க 
மை�னமை�ற்ற�களும மை�னகமபங்களும க�ளரச்ச�க்க�ரரகள�ல தகரக்கப்பட ததசத்த�ன ஊரகள 
தத�றம இருளகள சூழ்ந்தன. கமயூனனிசத்துக்கம, இடதுச�ரிக் தக�ளதககளுக்கம 
ஆதரவ�கப் தபரும பதடகள�க பலகதலக்கழக, கலலூரி மை�ணவரகள த�ரண்டனர. 
தப�லகங்கள, அரச ந�றவனங்கள, அரச கட்டடங்கள பலவற்தறயும உதடத்தும எரித்தும 
அழ�க்க முதனந்தனர. பஸ், ரயவில தப�க்கவரத்துகள ஸ்தமபவிதமைதடந்தன. மைமீற� 
நகரந்ததவ எரிக்கப்பட்டன. ப�டச�தலகள, பலகதலக்கழகங்கள மைற அற�வவித்தல 
வதர இழுத்து மடப்பட்டன. வவீத�கள தவற�ச்தச�டின.

கலகக்க�ரரகள த�ங்கள தச�லவததச் தசய்ய மைறக்கம அதனவதரயும தக�னற�ரகள. 
தமைது பணத்தததவகளுக்க�க வவீடுகள புகந்து தக�ளதளயடித்த�ரகள. ஆட்கதளக் கடத்த�க் 
கப்பம தகட்ட�ரகள. அவரகதள அழ�த்து ஒழ�க்க அரசு தமைற்தக�ண்ட 
நடவடிக்தககளும த�னமும தத�டரந்தன.  த�னந்தத�றம இரவகளனில எலல� வவீத�களனிலும 
க�வலதுதறயவினர மைற்றம கருப்புப்பூதனப் பதடயவினர தஜே.வவி.பவி க�ளரச்ச�க்க�ரரகதள 
தவட்தடய�டதவன வலம வந்தனர. சந்ததகத்துக்கரியவரகதளக் தகது 
தசய்தனர. அவ்வ�ற தகது தசய்யப்படுபவரகள மைமீண்டு வரமை�ட்ட�ரகள.

தய�கர�ணவிக்க ஒரு தங்தகயவிருந்த�ள. பலகதலக்கழகத்த�ல படித்துக்தக�ண்டிருந்தவள 
கமயூனனிசக் தக�ளதககளனில கவரப்பட்ட�ள. அதன கூட்டங்களுக்கத் தவற�து 
தசனறவந்தவள பதடயவினர�ல ததடப்பட்டு வந்த தப�ழுது எப்படிதய� தப்பவித்து 
சதக�தரியவிடம அதடக்கலம ததடிவந்த�ள. நளளனிரதவ�னற�ல அவளுக்க�ன பதுங்ககழ� 
வவீட்டின அருதகயவிருந்த க�ட்டுக்கள வசந்தன�லும தய�கர�ணவிய�லும தத�ண்டப்பட்டது. 
தமைல�ல கறக்தக தடிகளனிட்டு ததனதன�தல, வ�தழ இதலச் சருககள என 

பத�வகள © 2020 



69                   பத�வகள 36 ச�றகததகள (தத�கத� மனற) 

மடப்பட்ட கழ�யவில உமை�வவின ந�ட்கள கழ�ந்தன.

பகல தவதளகளுக்கம தசரத்து இரவவில தய�ரிக்கம உணவவிதன தய�கர�ணவி எடுத்து 
வருவ�ள. பல இரவகள தங்தகயுடதன பதுங்ககழ� இருளுக்கள கழ�த்த�ள. 
இதடயவிதடதய தங்தகதயத் ததடிப் பதடயவினர வவீட்டுக்க வரும ந�ட்களனில தநஞ்சு 
பதற�யபடி அவள தம வவீட்டில இலதலதயனப் பத�லளனித்த�ரகள வசந்தனும 
தய�கர�ணவியும. மைதழ ந�ட்களனில கழ�யவிதன�ரமை�க நவீரும, தசறமை�க ஒழுக� வழ�யும. 
தூங்க வவிட�மைல வவிஷப்பூச்ச�களும, ததளும, தவதளயும கழ�க்கள ஒதுங்கம. களனிருக்கம 
சகத�க்கம மைத்த�யவில உயவிரற்ற பவிணம தப�ல அச்சத்த�ல உதறந்து க�டப்ப�ள உமை�.

இப்படிய�க மனற மை�தங்களுக்கம தமைல�க இருந்துவந்த தவதளயவிலத�ன கலலூரியவில 
வசந்தன கற்பவித்து வந்த வகப்பதறக் கட்டிடம ஒரு இரவவில க�ளரச்ச�ய�ளரகள�ல 
எரியூட்டப்பட்டது. தவீப்பற்ற�தயரிவததக் கண்ட கலலூரி வள�க கவ�ரட்டஸ�ல 
தங்க�யவிருந்த அவன ஓடிவந்து வவீத�யவில ந�னற தநருப்பு , தநருப்தபனக் கத்த�ன�ன. 
தசய்வதற�ய�த அலலது ஏதும தசய்யப் பயந்த ஊர�ட்கள தவடிக்தக ப�ரத்தனர. இது 
கற�த்து முதல�ல க�வலதுதறக்கம அத�பருக்கம அவன த�ன அற�வவித்த�ன. 
க�ளரச்ச�ய�ளரகளனின தக�பம அவனனில சூழ்ந்தது. க�ல வதரமுதறயற்ற வவிடுமுதற 
கலலூரியவில வவிடப்பட்டது.

இச் சமபவத்த�ற்கப் பவிறக ஊருக்கள த�னந்தத�றம க�வலதுதற வவிச�ரதணகளும 
கருமபூதனப்பதடயவின கடத்தலகளும அத�கரித்தன. க�ளரச்ச�க்க�ரரகதளனக் 
கண்டற�யப்பட்டவரகள, சந்ததகத்துக்கரியவரகள ஒவ்தவ�ருவர�கக் கருமபூதனப் 
பதடயவினர�ல தகது தசய்யப்பட்டனர. கடத்தப்பட்டனர. கடத்தப்பட்டவரகள 
வவீத�களனிதன�ரமும, மை�னகமபங்களனிலும சுடப்பட்டும , எரிக்கப்பட்டும ,வததக்கப்பட்டும 
பவிணங்கள�கக் க�டந்தனர. நத�களனில பவிணங்கள மை�தந்துவந்தன. ஊரில�ருந்த 
க�ளரச்ச�கதள�டு சமபந்தப்பட்ட இதளஞரகள க�டுகளுக்கள மைரங்கள தமைலும, 
பதுங்ககழ�களுக்களளும ஒளனிந்து வ�ழ்ந்தனர.

இவ்வ�ற�ன ந�ட்களனின ஒரு பவிற்பகல�ல ஊர�ர அதனவருக்கம அதடய�ள 
அட்தடகதள�டு கலலூரி தமைத�னத்துக்க வரச் தச�லல�க் க�வலதுதறயவினர�ல 
அற�வவிப்புச் தசய்யப்பட்டது. ஊர�ர அதனவதர�டும வசந்தனும தய�கர�ணவியுமை�க 
எலதல�ரும வரிதசயவில ந�ற்கதவக்கப்பட்ட�ரகள. கருமபூதனப் பதடயவினர�ல 
கண்களனிரண்டும இருக்கமை�டத்த�ல மைட்டும துதளயவிடப்பட்டு முழுவதுமை�கக் கறப்பங்க� 
அணவிந்து ச�க்க�ன�ல ததல மடப்பட்ட உருவம ஒவ்தவ�ரு வரிதசய�க பதடயவினதர�டு 
தப�துமைக்கதளப் ப�ரத்தபடி நகரத்தப்பட்டது. முனனதமை தகதுதசய்யப்பட்ட 
க�ளரச்ச�ய�ளன�க இருக்கக்கூடுமை�ன அது ததலயதசத்துக் கற�ப்ப�ல க�ட்டியவரகள 
அதனவரும தகது தசய்யப்பட்டு வ�கனங்களனில அதடக்கப்பட்டனர.
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அவ்வருவம வசந்ததனயும ப�ரத்துத் ததலயதசத்த கணத்த�ல தய�கர�ணவி அத�ரந்த�ள. 
தபருங்கரதலடுத்த அழுதக அவதளயும மைமீற� தவளனிப்பட்டது. ப�ரிய தவளனிச்சம சுமைந்த 
இடி அவள ததலயவில வவீழ்ந்து வ�ழ்வவிதன இருள�க்க�யது. மையங்க�வவீழ்ந்தவதள 
வவீட்டுக்கத் தூக்க�வந்து மையக்கம ததளனிவவித்து அகனறது கூட்டம. ச�த்த�ரவதத த�ங்க�மைல 
தச�னன�தன�, அவரகள�கக் கண்டுபவிடித்த�ரகதள� அனதறய இரவவிதலதய உமை� 
ஒளனிந்த�ருந்த க�ட்டுக்கள கருமபூதனகள நுதழந்தன. அவள கதறக்கதறத் த�க்க�க் 
கடத்தப்பட்ட�ள. க�ப்ப�ற்றதவன மைற�த்த தய�கர�ணவிக்கம பல அடிகள வவிழுந்து 
இறத�ய�கத் துப்ப�க்க�யவின பவினபுறத்த�ல பவினமைண்தடயவில அடிவ�ங்க� அவ்வவிடத்த�தலதய 
மையங்க�வவிழுந்த�ள.

அவ்வவிரவவில பலத்துக் கத்த�யும கதற�யும ஊர�ட்கள எவரும க�ப்ப�ற்றதவன வரவவிலதல.
எலதல�ரிடத்த�லும மை�கந்த அச்சம சூழ்ந்த ந�ட்களதவ. அடிபட்டுக்க�டந்தவள முற்றத்த�ல 
அப்படிதய க�டந்த�ள. மைறந�ட்க�தல கலலூரி வ�சலருதக டயர 
தப�ட்டுப் ப�த� எரிந்த ந�தலயவில வசந்தனனின சடலம க�டந்தது. உமை� கற�த்த�ன 
எந்தத்தகவலும ய�ருக்கம இனறவதரக்கம ததரியவரதவயவிலதல. க�கங்கள�ல 
கதறப்பட்ட சடலத்த�ன சததத்துணுக்ககள கலலூரிக்க�ணற்ற�ல மை�தந்தன.

அப்தப�ழுத�ல�ருந்துத�ன அவள ச�த்தம தபதல�த்த�ருக்கக்கூடும. ஆட்ச�கள மை�ற�ன. 
க�ளரச்ச�க்க�ரரகள முற்ற�லுமை�க அழ�த்து ஒழ�க்கப்பட்டனர. மைமீளப்தபற முடிய�த்த�தசகளனில
அவளது வசந்தங்கள தத�தலந்தன. க�லங்களுமை�ற்ற�த் துயரகதளச் சுமைந்து 
வ�ழத்த�ணவிக்கப்பட்ட�ள. எனதற� உத�த்து மைதறந்த தசகதவர�வவின கருத்துக்களனில 
அவளது கடுமபம, வ�ழ்க்தக, சுயம எலல�ம அழ�ந்தது. நவீண்ட அழக�ய நத� நவீதர�ட்டம, 
பழக�ய வனங்கள, கதட வவீத�கள, ததரிய�த சனங்கள அவளுக்க அச்சமட்டி 
அதசந்தன.

பகல முழுதும வயலதவளனிகளனில தங்க�ன�ள. வயலவரப்பவினூடு ஓடும தசற்றநவீரில உடுத்த
உதடதய�டு ச�ரட்தடய�ல அளளனிக் களனிக்கப்பழக�ன�ள. மைதழதயனற�லதல. 
தவயவிதலனற�லதல. அவளுக்கக் களனிக்கதவண்டும. அதுவம ஆனந்தமை�கச் ச�ரித்துச் 
ச�ரித்து அவள களனிப்ப�ள. வழ�யும நவீரின தச�ட்டுக்களனில வசந்ததன, உமை�தவக் 
க�ணுபவள�க இருக்கக்கூடும. களனித்துத் துதடத்து, உதட மை�ற்ற� அதத வயலவரப்பவில ஈர
ஆதடதயக் க�யப்தப�ட்டுவவிட்டு அந்த�தநரத்த�ல ஊருக்கள நடக்கத் 
துவங்கவ�ள.

இப்தப�ழுது அவளுக்கப் பகல�ல தங்கவம களனிக்கவம வ�ய்ப்பற்றப் தப�னது. 
வயலதவளனிகள மடப்பட்டுப் தபரிய கட்டிடங்கள கட்டப்பட்டுக்தக�ண்டிருக்க�னறன. 
களனிக்கச் தசற்றநவீர ததடி ஊர முழுதும அதலந்தவள ஓர ந�ள வவிடியல�ல தசண்பகமைக்க� 
வவீட்டுப் ப�ழதடந்த க�ணற்ற�ல பவிணமை�க மை�தந்த�ள. களனிக்கதவனப் ப�ய்ந்த�ருக்கக் 
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கூடுதமைன ஊருக்கள தபச�க் தக�ண்டனர.

(கனட� உதயன பத்த�ரிதக ந�றவனம நடத்த�ய ச�றகததப் தப�ட்டியவில ந�னக�வது 
பரிச�தன தவனற ச�றகதத - 2010)

mrishanshareef@gmail.com 
பத�வகள, ஆகஸ்ட் 2010  இதழ் 128 
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11.  மகடுகள - - கமலதொவதவவி அரவவிந்தன் (சதிஙகப்பூர்) -

க�மை�ட்ச� ப�ட்டிக்க துக்கமை�க இருந்தது. தநஞ்ச�லதறந்துதக�ண்டு அழணுமதப�ல அப்படி 
கமுற�க் கமுற� வந்தது அழுதக. எனன வ�ழ்க்தக இது? புருஷனும தப�னபவினன�ல, 
பவிளதளகள�லும அலட்ச�யப்படுத்தபட்டு, ய�ருக்கதமை தவண்ட�த தப�ருள�ய் 
இப்படிய�வது ஏன வ�ழணும? தசத்துப்தப�ன�ல த�ன எனனகமைல�ததவவி அரவவிந்தன 
(ச�ங்கப்பூர) -க�மை�ட்ச� ப�ட்டிக்க துக்கமை�க இருந்தது. தநஞ்ச�லதறந்துதக�ண்டு 
அழணுமதப�ல அப்படி கமுற�க் கமுற� வந்தது அழுதக. எனன வ�ழ்க்தக இது? 
புருஷனும தப�னபவினன�ல, பவிளதளகள�லும அலட்ச�யப்படுத்தபட்டு, ய�ருக்கதமை 
தவண்ட�த தப�ருள�ய் இப்படிய�வது ஏன வ�ழணும? தசத்துப்தப�ன�ல த�ன எனன? 
ஆன� அதுக்கமகூட த�ட்டமை�டதவ�,சமைதய�ச�தமை�ய் க�ரியம ச�த�க்கதவ� துப்பு 
இலதல. புத்த�யும இலதல. இத்ததனக்கம ப�ட்டி ஒனறம மைலடி இலதல. கலய�ணமை�க�
10 வருஷங்களுக்கப் பவினன�ல,கருத்தரித்து,ஆதச ஆதசய�ய், பவிளதளதபற்ற, ப�ட�ன 
ப�தடலல�ம பட்டு, வளரத்த� ஆள�க்க�ய, [ச�ண்பவிளதளய�ன�லும, 
ஆண்பவிளதள,எனற தச�லல�க்தக�ளள] தடித்தடிய�ய் இரண்டு ஆண்பவிளதளகள 
இருக்க�ற�ரகள த�ன. ஆன�ல ப�ட்டிதயப் ப�ரத்துக் தக�ளளத்த�ன ய�ருக்கதமை தப�றதமை
இலதல. இத்ததனக்கம அவரகதள�னறம அப்படி தக�டுதமைக்க�ரப் 
பவிளதளகளும அலல.எலல�தமை க�ரக�ச்ச�ரம த�ன, தவதறனன தச�லல ? ப�ட்டிக்கம 
வயதசனன தக�ஞ்ச தச�ச்சமை�? அது ஆச்சு எழுபது க�ட்தட,.எழுபது வயசுக்க தளள�தமை 
ஒருபுறம, மைறத� ஒருபுறம என , தர�மபதவ த�ன ஆட்டிப்பதடத்தது. எனன 
தச�னன�லும அடுத்த ந�மை�டதமை மைறந்து வவிடும. மைமீண்டும அடிதயப்பவிடிட�, ப�ரதப்பட்ட�, 
எனற, தகட்ட தகளவவிதயதய மைமீண்டும மைமீண்டும தகட்டு துதளக்கமதப�து ய�ருக்கத்த�ன 
எரிச்சல வர�து? தபரிய மைகன சுந்தரம வவீட்டில இதுத�ன தபரிய 
பவிரச்ச�தன. களனித்து, தரடிய�யவிரு, எனற மைகன தச�லல� வவிட்டுப் தப�வ�ன. ப�ட்டி 
தத�தலக்க�ட்ச�ப்தபட்டிக்க முனன�ல கசங்க�ய புடதவயும, கழுவ�த மஞ்ச�யுமை�ய் , 
உட்க�ரந்த�ருப்ப�ள. எப்ப தச�னதன? எனன தச�னதன? எனற தகளவவி தகட்ப�ள. 
ப�ட்டிக்கத்த�ன மைறத�ய�ச்தச? அரக்கப்பரக்க ப�ட்டிதய தரடிய�க்க� , ”ப�ல� க்ளனினனிக்கக்' 
தக�ண்டுதப�ன�ல, அனுமை�ரவ�லதப�ல நவீண்ட க�யூ த�ன வரதவற்கம? க�த்துக் க�த்து 
கடுப்தபற�, க�ரடு க�ட்டி, மைருத்துவதரப்ப�ரத்து, மைருந்து வ�ங்க�, அலுத்துக் 
கதளத்து,வவீடு த�ருமபுவதற்கள, புக்க�த்தவீமை�வவிலுளள த�ருக்கனறம முருகன 
ச�மை�யவில�ருந்து,கட்டின தபண்ட�ட்டியவின மஞ்ச�வதர, ”தச”, எனற தவறத்துப்தப�யவிருக்கம
சுந்தரத்துக்க.. அனதறக்கப் ப�ரத்து பவிளதளகள ஏத�வது அவரகளுக்கள சண்தட 
தப�ட்டுக்தக�ண்ட�ல தப�ச்சு. அடி தவளுத்து வ�ங்க�வவிடுவ�ன. சுந்தரத்த�ன தக�பம கண்டு
புருஷனனிடம க�ட்தட தநருங்கதவ நடுங்கவ�ள மைதனவவி. இத�வது ததவதல, க�தலயவில 
தவதலக்கப்தப�கமதப�தத, ய�ர வந்துதட்டின�லும ,கததவத்த�றக்கக்கூட�து, எனற 
படித்துப்படித்து தச�லல�வவிட்டுப் தப�வ�ள மைருமைகள. ஆன�ல ப�ட்டிக்க வ�சல�ல 
மைணவிச்சத்தம தகட்டுவவிடக்கூட�து. டப�ல, எனற கததவத் த�றந்து வவிடுவ�ள.ததரிந்த 
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அதரகதற மைல�யவில ந�னற கதததபசுவ�ர. 
ஒருதநரம தப�ல இருக்கமை�? எனற மைருமைகளும எவ்வளதவ� தச�லல�ப் ப�ரத்த�யவிற்ற. 
இதுவம கூட பரவ�யவிலதல.. இரவவில முழ�ப்பு வந்தவடதனதய முட்டிக்தக�ண்டு 
வந்துவவிடும ப�ட்டிக்க.உடதன தப�க�வவிட்ட�ல படுக்தக நதனந்துவவிடும. 
ஒருமுதற அப்படித்த�ன வயவிற ந�தறந்துதப�ய்,அவசரம அவசரமை�ய் எழுந்த 
ப�ட்டி,சட�தரனற தப�ய் ச�றநவீர கழ�த்துவவிட்டு வந்து படுத்துவவிட்ட�ள. எந்த சசீமை�ன எந்த 
பட்டணம தப�ன�லும, அத�க�தலயவிதலதய முழ�த்துக்தக�ளளும ப�ட்டிக்க, 
அனதறக்கப்ப�ரத்து நலல தூக்கம.தப�ழுது நனற�க வவிடிந்தும கூட தவளனியவில ஏதத� 
சத்தமதகட்டுத்த�ன எழதவ முடிந்தது. ப�ரத்த�ல மைருமைகள 'க�ச் மச்,' தசனற 
கத்த�க்தக�ண்டிருந்த�ள.எனனட� தசத� ? எனற தபரனனிடம தகட்க, அவன தரதரதவனற 
ப�ட்டியவின தகதய இழுத்துக் தக�ண்டு தப�ய், ப�த்ரூமுக்க முனன�ல த�ன 
ந�றத்த�ன�ன. ப�த்ரூம வ�சல�ல ,ததங்க�யும , ச�தற�யும க�டந்த ச�றநவீரின வவீச்சத்த�ல 
கமைட்டிக்தக�ண்டு வந்தது .இது எனன கண்ற�வவி? எனற ஒருவவின�டி ப�ட்டிக்க 
ஒனறதமை புரியவவிலதல. ”வவீதட ந�ற�ப்தப�ச்தச? இதுகூடவ� உதறக்கதல? எனற 
மைருமைகள ந�க்தகபவிடுங்கற�ப்பவில தகட்டப்ப த�ன,வவிஷயதமை புரிந்தது. வயவிற முட்டிய 
அவசரத்த�ல , இருட்டில ப�த்ரூம எனற ந�தனத்து, ப�த்ரூம வ�சல�ல, 
தவளனியவிதலதய மத்த�ரத்தத தபய்து வவிட்டு வந்த�ருக்க�ற�ள ப�ட்டி. ந�தரசனம 
உதறத்ததப�து,அப்படிதய அவமை�னத்த�ல கனற�ப்தப�ன�ள ..இப்படிப்பண்ணவிப்புட்தட�தமை, 
எனற ததலகனனிந்து ந�னறதப�து அழுதகதய வந்து வவிட்டது. ஆன�ல ப�ட்டியவின 
துக்கதமைலல�ம , மைருமைகள அந்த ஆட்டம தப�ட்ட�தள, தபரிய மைகன சுந்தரம அப்தப�து 
வவீட்டில த�தன இருந்த�ன. ஒருவ�ரத்தத அந்த தடிச்ச�தயப் ப�ரத்து, ”த�, வ�தய மடு, 
எனன இருந்த�லும அவங்க எங்மமை�த�தன?” எனற ஒரு அதட்டல கூட 
தப�டதலதய, பவிறக, ந�ன தசஞ்சது மைட்டும தப்புத�ன, எனதன மைனனனிச்சுடுங்க,” எனற 
மைனனனிப்பு தகட்க ப�ட்டிக்க மைட்டும எனன ததலயவில வண்ட� ஓடுக�றது?

மைறந�தள இரண்ட�வது மைகன, ர�ஜேஸு வவீட்டுக்க வந்துவவிட்ட�ள .ர�ஜேஸு கப்பல பட்டதறயவில 
இருமபு உருக்கம பணவிய�ளன. ச�ரமைததசத�ன, எனற�லும அவன மைதனவவியும 
தபக்டரியவில தவதல தசய்து வந்தத�ல , , இரண்டு பவிளதளகதள வளரக்க, 
எப்படிதய� கடுமபம ஓடிக்தக�ண்டிருந்தது.ஆன�ல க�மை�ட்ச�ப்ப�ட்டியவின இங்க�தமைற்ற பல 
தசயலகள�ல ,அவனும கஷ்டப்படத்தத�டங்க�யதப�துத�ன ,அவன�லுதமை எரிச்சதலக் 
கட்டுப்படுத்த முடியவவிலதல. பவிளதளகள படித்துக்தக�ண்டிருந்த�லும 
ப�ட்டிக்க சன.டி.வவி, சசீரியதல ப�ரத்தத ஆகதவண்டும. ச�ப்பவிடுமதப�து அப்படித்த�ன,”ஏதத�
ந�த்தமைடிக்கதத', எனற ச�னனப்தபரன தச�லல, தபரிய தபரன,” தடய், ப�ட்டி, இனதனக்க 
களனிக்கதவ இலதலதய?” எனற தப�ட்டுதடப்ப�ன. அப்தப�ழுதுத�ன தநற்ற�ல�ருந்தத 
களனிக்கதவ இலதலதய, எனபதத ப�ட்டிக்க ஞ�பகம வரும.ஆன�ல எப்படி 
ஒத்துக்தக�ளவது? பவிறக மைருமைகள முனன�ல நமமை தகளரதத எனனவது? எனற�லும 
தபரன தமைல அப்படிக்தக�பம வரும. மைகன�வது அந்தப்பயல ததலயவில ஒரு தக�ட்டு 
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தவத்த�ருக்கணும.எங்தக? புருஷனும தபண்ச�த�யும த�ன அமுக்க�ய் அப்ப�ல தப�ய் 
வவிட்ட�ரகதள? அததத்த�ன த�ங்கமுடியவவிலதல ப�ட்டிய�ல. களனிப்பது மைட்டுமைலல. 
ப�ட்டிக்க மைருந்து கடிப்பத�லும ச�க்கலத�ன. மைருந்து கடித்தத�மை�, இலதலய� எனபதத 
மைறந்துதப�ய்,, இரண்டு முதற ஒதர மைருந்ததக்கடித்துவவிட்டு, ந�தளலல�ம 
ததலசுற்ற�ப்தப�ய் மையக்கமை�ய் படுத்துக்க�டப்ப�ள . ச�ல சமையங்களனில ச�ப்பவிடதவ 
பவிடிக்க�து..ஆன�ல ச�ல ந�ட்களனில அதக�ரமை�ய் பச�க்கம. ச�ப்பவிட்டுவவிட்டு அந்தண்தட 
தப�வதற்கள அப்படி பச�க்கம. சத்தமை�ட�மைல, கசீதழ தப�ய் ஹ�க்கர தசண்டரில மைமீதக�தரங்
ச�ப்பவிட்டுவவிட்டு வந்துவவிடுவ�ர.வவீடு த�ருமபவி வந்த�ல, வ�சல கதவ 'தவட்டி 
மைலல�த்த�ய�ய்” த�றந்து க�டக்கம. தப�கம தவகத்த�ல வவீட்தடப் பூட்டக்கூட ப�ட்டி மைறந்து
தப�யவிருக்க�ற�ள. நலலதவதள, அதற்கள ய�ருதமை வவீடு த�ருமபவியவிருக்கவவிலதல. அதன�ல
ப�ட்டி அனற பவிதழத்த�ள. எனற�லும தனனுதடய ஞ�பக மைறத� எங்தக தக�ண்டு தப�ய் 
வவிடுதமை� எனற பயத்த�ல , சத� க�ல�த�ன. அனற ஞ�யவிற்றக்க�ழதமை, ப�ட்டியும 
பவிளதளகளும ,ஹ�ல�ல உட்க�ரந்து தத�தலக்க�ட்ச� ப�ரத்துக் தக�ண்டிருந்த�ரகள.மைகனும
மைருமைகளும அதறக்கள தூங்க�க்தக�ண்டிருக்க, த�டீதரனற ப�ட்டிக்க இருமைல வந்து 
வவிட்டது. வவிட�மைல இருமைல படுத்த, தநஞ்ச�ல வவிக்ஸ் தப�ட்டுத்ததய்க்கணும தப�ல�ருந்தது.
வவிக்ஸ் ப�ட்டில மைகன ரூமை�ல த�தன இருக்க�றது எனபது ஞ�பகம வர, சட�தரனற 
கததவத் த�றந்து தக�ண்டு உளதள தப�ய் வவிட்ட�ர.ஒரு கணம கண்கள ஏன 
கருட�க�ப்தப�கவவிலதல,எனற அப்படிதய கூச�ப்தப�ய்வவிட்டது. பதற�க்தக�ண்டு 
தபட்ஷவீட்டுக்கள தனதன சுருட்டிக்தக�ண்ட�ன மைகன. அலங்தக�லத்தத�தடதய, 
ப�ய்ந்துதசனற ப�த்ரூமுக்கள தனதன மைதறத்துக்தக�ண்ட�ள மைருமைகள. ”கததவக்கூட 
ச�த்த�மைல அப்படி எனனடி அலட்ச�யம,” எனற மைகன ர�ஜேஸு , மைதனவவிதயப்தப�ட்டு ஓங்க� 
அதறய, தநருப்ப�ய் உமை�ழும ச�னத்தத�தட, தவளனிதய வந்த மைருமைகளனின முகத்த�ல , 
ப�ட்டிய�ல வவிழ�க்கதவ முடியவவிலதல.

பவிறகத�ன , முத�தய�ரகளுக்க�ன இந்த ஸ்டூடிதய� அப�ரட்தமைண்ட் வவீட்டுக்க ப�ட்டி கடி 
புகந்த�ள.ப�ட்டியவின புருஷன ந�ச்ச�முத்து வவிட்டுப்தப�ன பணம 
தப�தவவிலதலத�ன.எனர�லும மைகனகள ர�ஜேஸு, சுந்தரம, இருவரும , கடதன உடதன 
வ�ங்க�, க�தச எப்படிதய� புரட்டி,முத�தய�ரகளுக்க�ன இந்த வவீட்டில ப�ட்டிதய 
கடிதவத்த அனறத�ன, ப�ட்டிக்கம, மைகனகளுக்கம அப்ப�ட� எனற�ருந்தது. 
மைருமைகளகளும சுமமை� தச�லலக்கூட�து. தங்கள பங்கக்க, வவீட்டு ச�மை�ன 
வ�ங்க�ப்தப�டவம, மைற்றபடி, தகதயக்கடித்த மைற்றதசலவகளுக்கம, தங்கள நதககளக்கூட 
ப�ச�க்கதடயவில அடக தவத்து,க�சு தக�டுத்து உதவவிய த�ர�ளத்த�ல, க�மை�ட்ச�ப்ப�ட்டிக்க,
பழதசலல�ம மைறந்துதப�ய், மைனசு அப்படிதய ' களளக்களனிர' களுந்துதப�ச்சு. 
இப்படிய�க,தபரிய ததலவல�யவில�ருந்து தப்பவித்த ந�மமைத�யவில மைகனகளும, இனனிய�வது 
சுதந்த�ரமை�க மச்சு வவிட முடிந்த சந்தத�ஷத்த�ல, ப�ட்டிக்கம தபரிய ஆஸஸுவ�சம த�ன. 
முதல தரண்டு மை�சத்துக்க, தப�ழுதனனனிக்கம டி. வவி. ப�ரப்பதுத�ன தவதல. முடிந்த�ல 
சதமைப்பது. இலதலதயனற�ல புதள�க்க�ன கசீதழதய, உளள ஹ�க்கர தசண்டரில தப�ய் 
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ச�ப்பவிட்டுவவிட்டு ஆடி அதசந்து வவீட்டுக்க வந்துபடுத்த�ல , ப�ட்டிக்க சுகமை�ய் தூக்கம 
வந்தது.ந�தனத்த�ல களனிப்பது. இலதலதயனற�லும , அப்படிதய களனிக்க 
மைறந்துதப�ன�லும ய�ர தகட்பது? ப�ட்டியவின வவீடு அது. ப�ட்டியவின இஷ்டம த�தன? ர�ஜே�
தமைச்ச�யதத ரமப�, எனபதுதப�ல,ப�ட்டி தவததுத�தன சட்டம. சனனிக்க�ழதமை வந்த�ல 
தபரிய மைகன சுந்தரம , பச�ர தசலவ வ�ங்க�ப்தப�ட்டு, தததவய�ன�ல 
கரண்டு பவிலலும கட்டி வவிட்டுப் தப�வ�ன. ச�னன மைகன ர�ஜேஸு வவீட்டில�ருந்து ஞ�யவிற்றக் 
க�ழதமைய�ன�ல தக�ழ�தய�, மைமீதன� சதமைத்துக் தக�ண்டு வந்து தக�டுத்து , தகயவில 
பத்தத�, இருபதத� தக�டுத்து வவிட்டுப் தப�வ�ரகள. சத� ப�ட்டிக்க ச�ரிப்பு 
வந்தது, ச�னன ச�னன வடிதவலு தஜே�க்கக்தகலல�மகூட ப�ட்டி வவிழுந்து வவிழுந்து 
ச�ரித்த�ள. ப�ரக்க�றவங்களனிடதமைலல�ம வல�யப்தப�ய் தபச� , வவிஷயம வவிச�ரித்த�ள. 
அக்கம பக்கத்த�லும கூட எலல�ருதமை சசீனரகள�யவிருந்தத�ல அவரகளனிடமும , 
தனக்கத்ததரிந்த ஓட்தட மைல�யவில தபசப்தப�ன�ள. எலல�தமை முதல தரண்டுமை�சத்துக்க 
தர�மப நலல�த�ன இருந்துச்ச�. ஆன�ல மணு ந�லு மை�சத்துக்கப்புறம, ப�ட்டிக்க தலச�க
இந்த வ�ழ்க்தகயவிலும அலுப்பு தட்டதத�டங்க�யது. ந�ளமுச்சூடும 
எவ்வளவதநரமத�ன டி.வவி. ப�க்கறது? பூட்டிய வவீட்டுக்கள சத� ஒண்டிய�ய் , தபசக்கூட 
ஒரு ந�த�யவிலல�மைல,த�தன வதளய வருவது, வரவர, ப�ட்டிக்தக, 
அலுப்பும, ,தவறப்புமை�ய், மைண்டிக்தக�ண்டு வந்தது. இந்த தநரத்த�லத�ன ஒரு ந�ள 
க�தலப்தப�ழுத�ல, வவீட்டுவ�சல�ல வந்து ந�னற�ள ப�க்க�யம. தஞ்ச�வூரப்தப�ண்ணு. ”தங்க
ஒரு இடம தவணும ப�ட்டி, ந�ன இதத�, இப்படி ஹ�ல�ல கூட படுத்துக்கதறன, 
உங்களுக்க ஒரு தத�ந்தரவம தக�டுக்கமை�ட்தடன ப�ட்டி,” எனற தர�மப 
பணவிவ�ய் தகட்டதப�தத ப�க்க�யத்தத ப�ட்டிக்க தர�மபவம பவிடிச்சுப்தப�ச்சு. 'தவளனியவிதல 
தர�மப வ�டதக தகட்கற�ங்க ப�ட்டி, எனன�தல தக�டுக்க கட்டுப்படிய�கதல” எனற 
ப�க்க�யதமை தனனனிதல வவிளக்கம தக�டுத்ததப�து ப�வமை�ய் 
இருந்தது.ஆன�ல ப�ட்டியவின தகயவில டிப்தப�ச�ட் 150ம ,வ�டதகப்பணம 150மை�க , 300 
தவளளனிதய தக�டுத்து வவிட்ட�ள ப�க்க�யம. ப�க்க�யம வந்த பவிறக வவீதட 
சுத்தமை�க�ப்தப�னது,.வவீடுகூட்டி, அவ்வப்தப�து, தநரமை�ருந்த�ல ப�ட்டிக்க, ச�மபள�க , 
ஏத�வது சதமைத்துக்தக�டுப்பது, ர�த்த�ரி படுக்கப்தப�கமுன , நவீலீதபருங்க�ல�த்ததலத்தத, 
க�ல தகண்தடவவிரல�ல, தமைத்து தமைத்ததனற உருவவிவவிடுவது,என ப�க்க�யம தர�மபதவ 
அனுசரதனய�யவிருந்தத�ல, ப�ட்டி, ஒரு சுற்றப் தபருத்துக் கூட வவிட்ட�ர. 
முத�தய�ரகளுக்க�ன வவீடு எனபத�ல, ஆக இருந்த ஒதர அதறக்கள, ப�ட்டி கட்டில�லும, 
ப�க்க�யம , கசீதழயும படுத்துக்தக�ண்ட�ள. ப�ட்டிக்க மைமீண்டும வ�ழ்க்தகயவில வசந்தம 
துளனிரத்தது. அனறக�தல 11 மைணவிக்க, வ�சல கதவ தட்டப்படும ஓதச மை�க 
வவிதர�தமை�க தகட்க , கததவத்த�றந்த�ல, ப�ட்டிக்க ஒதர ஆச்சரியம. அத�ரச்ச�. வ�சல�ல 
தப�லீஸ்க�ரரகள ந�னற�ருந்த�ரகள. ஆன�ல பக்கத்த�ல கனனிந்த ததலயுடன , தகயவில 
வவிலங்கடன ப�க்க�யமும ந�னற தக�ண்டிருந்த�ள.

''ஏன? எனன�ச்சுமமை� ப�க்க�யம? தக�ஞ்சம முந்த� த�தன தவதலக்கப்தப�தன?'? 
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எனன�ச்சு? தகயவிதல எனன� இது? ,எனற ப�ட்டி தகட்டு முடிக்கமுன, தப�லீஸ்க�ரரகள 
ஏதத�தத� ஆங்க�லத்த�ல தகட்க, ப�க்க�யம ப�ட்டிதயச் சுட்டிக் க�ட்டின�ள. 
ஏதத� ததலய�ட்டின�ள., அவ்வளவத�ன, ந�னற ந�த�னனிக்கமுன, அடுத்தகணதமை , 
ப�ட்டிதயயும தளளனிக்தக�ண்டு,தப�ய், தப�லீஸ் ஜேவீப்பவில ஏற்ற�க் தக�ண்டு 
தப�ய்வவிட்ட�ரகள. அத�ரச்ச�யவில தவல தவலத்துப் தப�ன ப�ட்டிக்க அவரகள தபச�ய 
ஆங்க�லம புரியதவ இலதல. வவிக்க�த்துப்தப�ய் அய்ய�, அய்ய�, எனற 
அழத்தத�டங்க�ன�ள. இந்த�ய�வவில�ருந்து வந்த களளக் கடிதயற�ய�ன ப�க்க�யம, 
சட்டத்துக்க புறமப�க ச�ங்கப்பூரிதலதய தங்க�க்தக�ண்டு , க�தடத்த,"அலலற. ச�லலதற " 
தவதலதயச் தசய்து தக�ண்டு, தங்க�யவிருந்த கதததய�, க�மை�ட்ச�ப்ப�ட்டியவின வவீட்டில 
தஞ்சம புகந்ததப�து கூட, உண்தமைதயச்தச�லல�மைல, அப்ப�வவிப் ப�ட்டிதய இந்த 
ந�தலதமைக்க தக�ண்டுவந்து மை�ட்டிவவிட்ட கதததய�, எதுவதமை ப�ட்டிக்க ததரிய�து. 
களளக்கடிதயற�க்கமைட்டுமைலல, அவரகதள வ�டதகக்க தவத்த வவீட்டு 
உரிதமைய�ளருக்கம கூட, இந்தக் கற்றத்துக்க[ச�ங்கப்பூரில] கதறந்தது ஆறமை�த 
தண்டதனய�வது ந�ச்சயம, எனபதுமகூட ப�ட்டிக்கத் ததரிய�துத�ன. பதற�க்தக�ண்டு 
க�வலந�தலயத்துக்க வந்த மைகனகதளப் ப�ரத்ததும ப�ட்டி கதற�வவிட்ட�ள. ””எய்ய�!, 
எய்ய�! சுந்தரம ! , ர�ஜேஸு,! எனனனிய ஏன தப�லீஸஸு பவிடிச்சுக்க�ட்டு வந்த�ருக்க? ந�ன�ச்சும 
பரவ�யவிலதல. வயச�னவ, ஆன� ப�க்க�யம வயசுப்தப�ண்ண�ச்தச? 
அததயும பவிடிச்சுக்க�ட்டு வந்த�ருக்க�ங்கதள? எனன தக�ர�தமை இது? இதத தகட்ப�தர 
இலதலய�? அந்தப் பவிளதள ப�க்க�யத்ததயும தப�யவிப் ப�த்து தரண்டு வ�ரத்த ஆறதல�ப்
தபசுங்கய்ய�?” ததமபவித்ததமபவி அழும க�மை�ட்ச�ப் ப�ட்டிதயப்ப�ரத்து , 
ச�னனப்தபரனுக்கத்த�ன அழுதக தப�த்துக்தக�ண்டு வந்தது.

kamaladeviaravind@hotmail.com

பத�வகள, தசப்டமபர 2010  இதழ் 129 
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12.  ஆஞ்தசலதொ தனைளிதமயவில் இருந்தவபதொது...    பஸ்க்கதொல் தமரிவகதொ.  தமதிழதில் 
நதொகரத்ததினைம் கதிருஷ்ணைதொ -

வரதவற்பதறயவில ஒரு தபரிய தமைதசயவின பக்கத்த�ல அமைரந்த�ருந்த�ள. கடந்தபல 
வருடங்கள�க எதுவதமை அவள வவிருமபவினமை�த�ரி நடப்பத�லதல எனபது உண்தமைத�ன, 
எனனினும தனனிதமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த சூழல அவதள எனனதவ� தசய்தது. 
இத்ததனக்கம கலலதறயவில�ருந்து வவீட்டிற்கத் த�ருமபுக�ற தருணத்ததப்தப�ல 
தக�டுதமைய�னது தவற�லதலதயனற ஓய�மைல பலரும கூற�யவிருக்க�ற�ரகள. 
அவதளப்தப�றத்தவதர எலல�தமை ஒழுங்க�கத்த�ன நடக்க�றது. ததவ�லயம 
ந�தறந்த�ருந்தது. கலலதறயவிலும வந்த�ருந்த க�ர�மை மைக்கள அதனவதரயும ஒருவர 
ப�க்க�யவினற� கட்டிஅதணத்து, அவரகளுதடய ஆறததல ஏற்றக்தக�ளளதவண்டியவிருந்தது.
க�ழம த�பூகூட வந்த�ருந்த�தள! அவதளக் கதடச�ய�கச் சந்த�த்தது கதறந்தது ஒருவருடம
இருக்கமை�? இருக்கல�ம, எமை�ல� மைரத்ததன சவ அடக்கத்த�னதப�து ப�ரத்தது. எமை�ல� 
மைரத்ததன சவ அடக்கம மைட்டுமத�ன�? தவதறதுவம நடக்கவவிலதல? ந�னவவில�லதல. 
மை�ற�க இனதறக்க ய�ர ய�தரலல�ம கலலதறக்க வந்த�ருந்த�ரகதளனற 
தச�லல முடியும. உத�ரணமை�க ஆந்ததர, ந�ற்பது வருடங்களுக்க முனபு ஒருமுதற 
நடனத்த�னதப�து, இவதள உத�சசீனப்படுத்த�யவர. ப�ப்த�ஸ்த் இவளுதடய வ�ழ்க்தகயவில 
கறக்க�டுவதற்க முனபு நடந்த சமபவம. ப�ப்த�ஸ்த்! அவருதடய நவீலக் 
கண்களும, பூதப�ட்ட சட்தடகளும, வ�யவில�ருக்கம தர�மபப க�லத்த�ய புதகதபப்பும; 
தபப் அவருதடய தகப்பனுதடயது, அததயும தகப்பதன வவிருமபவி மைகனனிடம தக�டுத்தத�க
தபருதமைதவற... அவளுக்க இனதறக்கக் கசப்பவிதனத் தந்த அனுபவதமைனற தச�னன�ல 
தழரதமைன ரிஷ�ர எனபவதள கலலதறயவில�ருந்து புறப்படும தநரத்த�ல தநருக்க தநர�க 
ப�ரக்க தநரந்தது. அவளுக்க அறபது வயது, இந்த வயத�லும ததவடிய� மை�த�ரி 
இருக்க�ற�ள.. ம அப்படித்த�தன இருந்த�ள.

அஞ்தசல� எழுந்த�ள. எலல�ம முடிந்தது. வவீட்டில மைரணச் சுவதட கூட�து. தத�தலத்து 
ததலமுழுகதவண்டும. முதல�ல தமைழுக வரத்த�கள, பவிறக கட்டில தநடுக ஆளுக்தகற்ப 
தப�ட்டிருந்த ந�ற்க�ல�கள. ஒழ�த்துமுடிந்ததும ஒரு முதற தபருக்க�ன�ல 
தவீரந்தது. த�ருமபவி நடந்ததப�து சட்தடனற ப�ரதவ தத�ட்டத்த�ன பக்கம தசனறது. ஆமை�ம, 
இத�தலனன சந்ததகம? எப்படி அவர அங்க�ருக்கமுடியும? இருந்த�ல அதநகமை�க வவிததகள
தூவவிய ப�த்த�யவில கனனிந்தபடியவிருப்ப�ர- க�ரட் ஒழுங்க�க முதளத்துவருக�றத� எனப் 
ப�ரப்பதுண்டு. அப்படிப் ப�ரப்பதும அதநகமை�க அனதறக்க மனற�வது முதறய�க 
இருக்கம. இருக்கமை�ட்ட�தரனத் ததரிந்தும வவிலதல� மைரமை�ருக்கம த�தசதந�க்க�யும, 
ஒருதவதள ஆப்பவிள மைரத்த�னகசீழ், ஏன கூதடயவில பழங்கதள தப�றக்க�தப�ட்டபடி வலம 
வரக்கூட�ததனதறண்ணவி அந்தப் பக்கமை�கக்கூட ப�ரதவ தசனறது. ஒரிரவ த�டீதரனற 
கண்வவிழ�த்தவர, வயவிற்றப்புண் மைமீண்டும உபத்த�ரவம தக�டுக்க�றததனற�ர, அதற்கப் பவிறக 
மைளமைளதவனற எலல�ம முடிந்தது. இத்ததனக்கம ஒரு ச�ல ஆண்டுகள�கதவ அதற்கப் 
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பழக�யவிருந்த�ர. அனதறய த�னம மைருத்துவதர அதழக்க, அவரும வந்த�ருந்த�ர. 
தப�துவ�கதவ அந்த ஆளுக்க தந�ய�ளனிகதளப் பதட்டப்படதவக்கம கணம. அவர 
வருவதற்க முனப�கதவ ப�ப்த�ஸ்த் இப்தப�து பரவ�யவிலதல எனற மைனந�தலக்க 
வந்த�ருந்த�ர... மனற வ�ரங்கள கடந்த�ருந்த ந�தலயவில ஆஞ்தசல�வவிடம எக்க�ரணத்தத 
முனனனிட்டும மைருத்துவமைதனயவில தசரக்கமை�ட்தடன என சத்த�யம பண்ணவிக்தக�டு எனற 
தகட்டு வ�ங்க�க்தக�ண்ட�ர. மைருத்துவதர மைமீண்டும வவீட்டுக்க அதழக்கதவண்டியவிருந்தது. 
அவருக்க ஒனற புரியவவிலதல. எதுவம நடக்கக்கூட�ததனபதுதப�ல வல�யவின�ற் 
கட்டில�ல துடித்துக்தக�ண்டிருந்ததப�தும ப�ப்த�ஸ்த் தனக்கச் சரிய�க�வவிட்டததனற�ர. 
மைறந�ள, எலல�வற்தறயும மைறந்துதப�ன�ரகள. அவதள�டு தனனிய�க இருந்ததப�து தனது 
உயவிர மைருத்துவமைதனயவிற் தப�கக்கூட�ததனற�ர. தமைக்க முடிவ தநருங்கக�றததனபதத 
அற�ந்தவர தப�ல ந�ட்கதள எண்ணவிண�ர. இளம வயத�னதரலல�ம 
இறக்க�றதப�து த�ம மைட்டும எவ்வளவ ந�ட்களுக்க உயவிரவ�ழ்வத�ம, அவருக்கத் 
ததரிய�த� எனன? ஆன�ல அவர தசயவிண்ட் -ஜே�ன த�னமவதர உயவிரவ�ழதவண்டுதமைன 
ந�தனத்த�ர. எனனினும மைனத�லுளள ஆதசதயக் தவளனிப்படுத்த�யவரலல. 
ஆஞ்தசல�வக்க அவர மைனது வவிளங்க�யவிருந்தது, அவரும அது தப�துதமைன ந�தனத்த�ர. 
அவ்வருடம தசயவிண்ட்- ஜே�ன த�னத்ததப் ப�ரக்க அவருக்கக் தக�டுப்பவிதனயவிலதல. 
மை�தல, த�ருச்சதப கரு வவீட்டிற்க வந்த�ர. அனறக�தலத�ன ப�ப்த�ஸ்த் 
இறந்த�ருந்த�ர. அவர சரீரத்தத இரண்ட�க வகந்த�ருந்த சனனியன தஜேயவித்த�ருந்தது. 
எத�ரப�ரத்ததுத�ன.

தசச�ல வந்த�ருந்த�ருந்த�ள. அவள வவீட்டுக்கள எப்படி வந்த�தளனபது ஆச்சரியமை�க 
இருந்தது. கலலதறயவில�ருந்து வவீட்டுக்கத் த�ருமபவி உதடமை�ற்ற�க்தக�ண்டு தநதர இவதளத்
ததடிக்தக�ண்டு வந்த�ருந்த�ள. இவளுக்க ஏததனும உதவவித் தததவப்படுதமைன 
ந�தனத்த�ருக்கல�ம. அவளுக்க ய�ருதடய உதவவியும தவண்டியத�லதல. அவதள 
அமைருமபடிக் தகட்டுக்தக�ண்ட�ள. இருவருமை�க உதரய�டின�ரகள. கதடச�யவில தசச�ல 
தபச�ன�ள. நடந்து முடிந்த சவ அடக்கமபற்ற� - தபச�த்த�தன ஆகதவண்டும; 
வந்த�ருந்தவரகளனில ஒரு ச�லர கண்ணவீரச�ந்த�யது, தப�துவ�க துக்க சமபவத்த�ல 
கலந்துதக�ண்ட அதனவருதமை வருந்த�ன�ரகள எனற�ள. அஞ்தசல� அவள கூற�யது 
எததயும க�த�ல வ�ங்க�யத�கத் ததரியவவிலதல.

ப�ப்த�ஸ்தும அவளும தசயவினட் - க�ர�ஸ் க�ர�மைத்த�ற்க தவளனிதய க�தலடுத்து 
தவத்தவரகளலல. அது கற�த்த வருத்தம அவளுக்க�ருந்தது. லூரதுக்கப்தப�கம வவிருப்பம 
ந�தறய. லூரது ததவ�லயத்த�ல நடக்கம சமைய ஊரவலங்கதளப் 
தத�தலக்க�ட்ச�களனிற் கண்டு த�ருப்த�பட்டதத�டு சரி.

கணவன ப�ப்த�ஸ்த்தத மை�கவம தநச�த்த�ள. ஏறக்கதறதய ஆரமபத்த�ல�ருந்தததயன 
தச�லலதவண்டும. மைணமுடித்த முதல வருடம அவனுடன வயலுக்கச் தசனற 
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ஒத்த�தசய�க இருந்த�ருக்க�ற�ள. அதற்க பவிறக அவளுக்க முடியவவிலதல. 
த�ட்டமை�ன சூட்டுபதத்துடன அவனுக்க எந்தநரமும க�ப்பவி தவண்டும, தக�த�க்கக்கூட�து. 
த�ய�ர�கம க�ப்பவிதயக் கண்க�ணவித்தபடி க�த்த�ருந்த�ள, மக்க�ன அவச�யமை�னற� 
ஓரப்ப�ரதவதய அதற்கப் தப�துமை�னத�க இருந்தது. மைணவிக்கூடிற்க 
தவதலயவிலதல. தக�ழ�களுக்க தவீனனி தவக்கம தநரதமைது? உணதவ தமைதசக்கக் 
தக�ண்டுவரதவண்டிய தநரதமைது? எனற அவளுக்கத் ததரியும. ப�ப்த�ஸ்த் வவீட்டிற்க வரும
தநரம கூட துலல�யமை�க அற�வ�ள. வவீட்டிற்க தசச�ல வருவதும, அவளுக்கத் 
துதணய�க இருப்பதும நடந்தது. தசச�ல வருக�றதப�து தகதய�டு பவினனலதவதலகதளக் 
தக�ண்டுவருவ�ள, ஊரக்கததகளும அவதள�டு தசரந்து ஏர�ளமை�க வரும. 
அப்படிதய�ருந�ளனிலத�ன உதரய�டலுக்க�தடயவில த�ர�ட்தசப் பண்தணயவில ப�ப்த�ஸ்த், 
தழரதமைன ரிஷ�ரதட�டு தபச�க்தக�ண்டிருந்தததக் கண்டத�கக் கூற�ன�ள. அடுத்துவந்த 
மை�தங்களனில ஜே�தடமை�தடய�க தவற ச�லகததகளும தசரந்துதக�ண்டன. அதன பவிறக 
ஒனறமை�லதல, அவள வ�யவில�ருந்து எதுவமை�லதல. தச�லல�வவிட்ட�ல 
எனன? ஆஞ்தசலுக்க நடப்பதததுவம ததரிய�த�? ததரியும இருந்த�லும 
தவளனிப்பதடய�கக் க�ட்டிக்தக�ளவத�லதல, தமைலல தமைலல எலல�ம பழக�ப்தப�னது. 
அதுபற்ற�ய எந்த ச�ந்ததனயும இலல�மைதலதய ப�ப்த�ஸ்த்த�டதமை� அயல மைனனிதரகளனிடதமை�
அததனப் தபசுவத�லதலதயனத் தவீரமை�னனித்த�ள. அதுத�ன அவளுக்கம மைரிய�தத. 
இந்ந�தலதமை ப�ப்த�ஸ்த் கட்டில�ல வவிழுந்து பவிறக எழமுடிய�மைற்தப�ன க�லமவதர 
நவீடித்தது. ஏறக்கதறய இருபது ஆண்டுகள. அவளுதடய துயரதமைலல�ம தமைக்க 
'பவிளதளகள இலதலதய' எனபதுத�ன. அவள தப�ய் தச�னனவளலல. தழரதமைன ரிஷ�தர
அவளுக்கப் பவிடிக்க�மைற்தப�னதற்க தவதற�ரு க�ரணமும இருந்தது. அவளுக்க ஒரு மைகன
இருந்த�ன, தகப்பன இறந்த தக�ஞ்சக�லத்த�ல பவிறந்தவன. இறந்த 
தகப்பனுக்க எட்மைண்ட் ரிஷ�ர எனற தபரு, ர�ட்சசன மை�த�ரி கண்களும, ந�தறய 
ததலமுடியுமை�கவம இருப்ப�ன த�டீதரனற படுக்தகயவில வவிழுந்தவன, ஒரு ச�ல 
க�ழதமைகளனிதலதய இறந்துதப�ன�ன. எனனத�ன நடந்தததன ஒருவருக்கம ததரிய�து. 
மைகன ரிஷ�தர தசயவிண்ட்-க�ர�ஸ் க�ர�மைத்து சனங்கள ஒருவரும ப�ரத்தத�லதல. ஆனதழ 
(Anger)வவில அவனுதடய அத்ததயவின வளரப்பவில இருப்பத�க ஊரில தபச்சு. ஒருந�ள 
அத�வது ப�ப்த�ஸ்த் சுகவவீனப்பட்டு கட்டில�ல படுப்பதற்க முதல ந�ள 
அவனுதடய அமமை�தவப் ப�ரக்க வந்த�ருந்த�ன. தசச�லும அங்தக இருந்த�ருக்க�ற�ள. 
பவினதன தசச�ல இலல�மைல�? ஊரில எனன நடந்த�லும அங்தக தசச�ல 
இருந்த�கதவண்டுதமைனபது ஒரு பவிர�ரத்ததன. தவளுத்த தபரிய கண்களுடன தபயதனப் 
ப�ரக்க மைந்தபுத்த�க்தக�ண்டவனதப�ல இருந்த�ருக்க�ற�ன. தசச�ல கூற�யததக்தகட்டு 
ஆஞ்தசல� மைனக்கழப்பத்துக்களள�னது உண்தமை.

தசச�ல புறப்பட்டுப் தப�ய்வவிட்ட�ள. இரவ வந்தது. சமையலதறயவில கழுவ�மைற்க�டந்த 
ப�த்த�ரங்தள கழுவவி முடித்த�ள. ச�ல கவதளகதளயும கழுவ தவண்டியவிருந்தது. அவள 
க�ப்பவி கடிப்பவளலல எனபத�ல இனனி உபதய�கப்பட�ததனற தத�னற�ய பதழய 
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தவண்தமைந�ற க�ப்பவிமைச�தனயும கழுவவின�ள. அதனத்ததயும சுவதர ஒட்டியவிருந்த 
தமைதசயவின தமைற்தட்டில தவத்த�ள. ச�ங்க்க�ன கசீதழ க�ல�ய�ன ஜே�ம ப�ட்டிலகள 
இருந்தன, அப்புறப்படுத்த�ன�ள. ஜே�ம தசய்யதவண்டுதமைனற 
அவச�யமை�லதலதயனக�றதப�து அவற்ற�ன�ல உபதய�கதமைனன? தசய்து தவத்த�ருக்கம 
ஜே�தமைதயதய ச�ப்பவிட்டு முடித்த�ல தப�தும, ந�தறய இருக்க�றது. துதடப்பததற்தகன 
தவத்த�ருந்த ச�லதுணவிகதளயும, முக்க�ல டப்பவி க�ல�ய�க�யவிருந்த 
எல�மைருந்ததயும அப்புறப்படுத்த�ன�ள. இனனி அதவகதள கப்தபயவிற் தசரக்கதவண்டும. 
அந்த வவீட்டில கடந்த இருபது ஆண்டுகள�கதவ எல�நடமை�ட்டதமைனற எதுவமை�லதல.

nagarathinam.krishna@neuf.fr
பத�வகள, தசப்டமபர 2010  இதழ் 129 
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13. பலதிவகட்கும் வதர்வுகள  - வசதொ.சுப்புரதொஜ் -

பத்த�ம வகப்பு மை�ணவரகளனின தப�துத் ததரவ வவிதடத்த�ள த�ருத்தும தமையத்த�ற்க 
அங்கயற்கண்ணவி தக�ஞ்சம த�மைதமை�ய்த் த�ன தப�ய்ச் தசரந்த�ள. தமையத்த�ன சூபரதவசர
ஏற்தக னதவ பரிச்சயமை�னவர. “எனன டீச்சர, முதல ந�தள தலட்ட� வரறவீங்க! வழக்கம 
தப�ல ட்தரயவின தலட்ட�….!” எனறவர “உங்களப் ப�ரத்தத தவீருதவனனு ஒருத்தர 
க�தலயவிலருந்து க�த்த�ருக்க�ற�ர; எனனனனு வவிச�ரிச்சுட்டு வந்துருங்க…” எனற ஒரு 
நமைட்டுச் ச�ரிப்புடன அனுப்பவி தவத்த�ர.

உறவகதள இலல�மைல�க� வவிட்ட வ�ழ்க்தகயவில நமதமை ய�ர ததடி வந்த�ருக்க�ற�ரகள? 
சூபரதவசரின ச�ரிப்தபப் ப�ரத்த�ல இத�ல ஏதத� வவிலலங்கம இருக்கம தப�ல�ருக்க�றதத 
எனற மைனசுக்கள ந�ழல�டும தகளவவிகளுடன, ததடி வந்தவதர 
அணுக� வவிச�ரித்ததப�து அவர தசனதனயவில�ருக்கம ஒரு பவிரபல பளளனியவின புதர�க்கர 
எனற புரிந்தது. எனற புரிந்தது.

அந்த பளளனியவின மை�ணவரகள எழுத�ய வவிதடத்த�ட்கள இந்த தமையத்த�ற்கத் த�ன 
த�ருத்துவதற்க வந்த�ருக்க�றது எனறம, அதவ இவளனிடம வந்த�ல த�ர�ளமை�க 
மைத�ப்தபண்கதளப் தப�டதவண்டும எனறம அப்படிச் தசய்த�ல ஒரு தபப்பருக்க 
இவ்வளவ எனற தக�டுத்து வவிடுவத�கவம தச�லல� ஒரு தபருந்தத�தகதய 
முனபணமை�கவம தக�டுக்க முன வந்த�ர. அங்கயற் கண்ணவி அவதரத் த�ட்டி அனுப்பவி 
வவிட்டு வவிதடத்த�ள த�ருத்தும அதறக்கள தப�ன�ள.

“எனன டீச்சர நலல அறவதடய�…?” எனற�ர சூபரதவசர க�ண்டல�ய்ச் ச�ரித்தபடி.

"அட, நவீங்க தவற ஏன ஸ�ர தவறப்தபத்துறவீங்க….! டமமை� நமபர அது இதுனனு தப�ட்டு 
எலல�ம ரகச�யமை� வச்ச�ருந்தும எப்படி ஸ�ர தபப்பர ட்தரஸ் பண்ணவி வந்துடுற�ங்க….” 
எனற�ள.    

 “அந்த அரச�யல எலல�ம நமைக்க வவிளங்க�து டீச்சர; ஆன�ல இந்தத் தடவ தபப்பர ட்தரஸ்
பண்றது தக�ஞ்சம கஷ்டம த�ன; ஏனன� இப்ப புதுச� வந்துருக்க�ற தலடி ச�.இ.ஓ. கதடச� 
தநரத்துல, முதலல தப�ட்டுருந்த தஷட்யூலபடி தபப்பரகள அனுப்ப�மை மை�த்த� மை�த்த� 
அனுப்பச் தச�லலீட்ட�ங்க… இப்பக் கூட உங்களத் ததடி வந்து ப�ரத்துட்டுப் தப�ற�ருலல; 
அவர ஸ்கூல தபப்பர இந்த தசனடருக்க வரல; ந�னும தச�லல�ப் ப�ரத்ததன; அவர 
தகட்கல….” எனறபடி அவள த�ருத்து வதற்க�ன தபப்பர கட்தடக் தக�டுத்த�ர.           

“இது எந்த ஸ்கூல தபப்பர ஸ�ர….” எனற அங்கயற்கண்ணவி  தகட்கவம 
அதடய�ரில�ருக்கம பவிரபல பளளனியவின தபயதரச் தச�னன�ர அவர. அங்கயற்கண்ணவிக்க  
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ச�லீதரனற�ருந்தது. அந்தப் பளளனியவில த�ன அவளனின தபண் அனபுச்தசலவவி ஒனபத�ம 
வகப்பு வதரப் படித்த�ள. பத்த�ம வகப்பவில தத�டரந்து படிக்க அனுமைத� மைறத்து 
வவிட்ட�ரகள.

தசனற வருஷ ஜேஹூன மை�தத்த�ன மைத்த�யவில தக�தட வவிடுமுதறக்கப் பவின பளளனிகள 
த�றந்து தக�ஞ்ச ந�ட்கள�க�யவிருந்த ந�தலயவில, அனபுச் தசலவவி படிக்கம பளளனி ந�ரவ�கம 
அங்கயற் கண்ணவிதய பளளனிக்க அதழத்த�ருந்தது. அலுவலக உதவவிய�ளன 
அனுமைத�க்கவம,  அவள அனபுச் தசலவவிதயயும அதழத்துக் தக�ண்டு ததலதமை 
ஆச�ரிதயயவின அதறக்கள நுதழந்த�ள. இவள வணக்கம தச�னனததக் கூட கவனனிக்க�த 
ப�வதணயவில முகத்ததக் கடுகடுதவனற தவத்துக் தக�ண்டு “நவீங்கத�ன அனபுச் 
தசலவவிதய�ட அமமை�வ�?” எனற�ள ததலதமை ஆச�ரிதய.

இவள ஆமை�ம எனற பவ்யமை�ய் ததல அதசக்கவம ”தப�மபளப் பவிளதளய இப்படிய� 
தப�றப் பவிலல�மை வளப்பபீங்க! அற�வவியலலயும ஆங்க�லத்துலயும இவ ச�ங்க�ள டிஜே�ட் 
மை�ரக்கத் த�ண்டுறதத இலல; இததலல�ம நவீங்க கவனனிக்க�றதத 
இலதலய�? எனனவ� தவதல ப�ரக்க றவீங்க?” எனற�ள.

“அரசு தமைலந�தலப் பளளனியவில ஆச�ரியர� இருக்தகன தமைடம…”

அவளுக்க ஆங்க�ரமை�ய்க் தக�பம வந்தது.“ஆச�ரியர பவிளதள மைக்கனனு நவீங்க தரண்டு 
தபரும ந�ருபவிக்கதலனனு ய�ரு அழுத�ங்க….!” எனற ச�டுச�டுத்த�ள.

“இலல தமைடம வவீட்ல தக�ஞ்சம பவிரச்தன; ந�னும க�ட்ப�டியத் த�ண்டி தர�மப தூரம 
தவதலக்கப் தப�யவிட்டு வரறத�ல இவளக் கவனனிக்க தநரமை�ருக்க�றத�லல; இனனிதமை 
ப�ரத்துக்க�தறன”

“டூ தலட்; க�ரியம தக�ஞ்சம தக மைமீற�ப் தப�யவிருச்சு, இனனிதமை ஒண்ணும பண்ண முடிய�து;
உங்க தப�ண்தண�ட டீ.ச�.யக் கடுத்துடுதற�ம, நவீங்க தவற ஸ்கூலல தசரத்து படிக்க 
வச்சுக்கங்க….”

“அப்படிதயலல�ம தச�லல�தவீங்க தமைடம… அவளுக்க ஒரு நலல கலவவி க�தடக்கனுமனு 
த�ன, தசனதனயவிலதய ச�றந்தது உங்க ஸ்கூலனனு தகளவவிப்பட்டு, எவ்வளதவ� 
ச�ரமைங்களப் தப�றத்துக்க�ட்டு ஆற�ம வகப்புல இருந்து அவள இங்க தசரத்து படிக்க 
தவக்க�தறன; இவளுக்க�க க�ட்ப�டியவிலருந்து வவிலல�வ�க்கத்துக்க கடி வந்துருக்தகன…. 
பயணத்துலதய எனதன�ட ப�த� ந�ள கழ�ஞ்சுடுது; இவ படிப்புக்க�கத் த�ன தப�றத்துக் 
க�ட்டிருக்தகன….தபரிய மைனசு பண்ணவி ஒதர ஒரு வ�ய்ப்புக் கடுங்க, மதண மை�சத்துல 
முழுச� அவள ந�ன மை�த்த�க் க�ட்டுதறன தமைடம…. ப்ளவீஸ், தயவ பண்ணுங்க….” 
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தகதயடுத்துக் கமபவிட்டு இதறஞ்ச�ன�ள அங்கயற்கண்ணவி.

“அனபுச் தசலவவிதய�ட அப்ப� எனன பண்ற�ர? “ எனற தகட்ட�ள ததலதமை ஆச�ரிதய. 
“அவர எலக்ட்ர�னனிக்ஸ் எனஜேவீனனியர தமைடம; ஆன� அவர இப்ப எங்க கூட இலல தமைடம; 
ச�ங்கப்பூரல தவதற�ரு தப�ண்ணு கூட கடுமபம நடத்த�க்க�ட் 
டிருக்க�ற�ர….அத�ன இவளப் ப�த�ச்சு படிப்புல சுணங்க�ப் தப�யவிட்ட�ள தமைடம………“கண் 
கலங்க�ன�ள அங்கயற்கண்ணவி.

“ஓ… ஐய�ம ச�ரி…..தவணுமன� ஒண்ணு பண்ணல�ம; எங்க ஸ்கூலலதய தத�டரந்து 
படிக்கட்டும…. ஆன� எங்க ஸ்கூல தர�லல வர�மை பரீட்தசய பவிதரதவட்ட� பணம கட்டி 
தவளனி மை�ணவரகதள�ட தசரந்து எழுதட்டும; ஒருதவதள ப�ஸ் 
பண்ணவீட்ட�ளன� ப்ளஸ் ஒனனுக்க எங்க ஸ்கூலலதய தசரத்துக்கதற�ம; அதுக்கனன� 
ஏற்ப�டு பண்ணட்டுமை�….?”

“அய்தய� தவண்ட�ம தமைடம; அது சரிய� வர�து….தக�ஞ்சம தபரிய மைனசு பண்ணவி….” 
அங்கயற்கண்ணவி  முடிப்பதற்கள சசீற�ன�ள ததலதமை ஆச�ரிதய.”தச�னன�ப் புரிஞ்சுக்கங்க
தமைடம. இது எனதன�ட தனனிப்பட்ட முடிவவிலல; தமைதனஜ் தமைனட்தட�ட முடிவ…..உங்க 
தப�ண்ண  பத்த�ம வகப்பு தப�துத் ததரவக்க அனுப்பவின� கண்டிப்ப� ஃதபயவில�யவிடுவ�(ள);
அது எங்க பளளனிக்தக தபரிய களங்கமை�ப் தப�யவிடும….20 வருஷங்களுக்கம தமைல� பத்த�ம 
வகப்புலயும +2லயும 100% ப�ஸ் ரிசலட் க�ண்பவிச்சுட்டு வரதற�ம; அதத�ட ஸ்தடட் தரங்க்
வ�ங்கற ஸ்கூலல ஃதபயவில�யர வந்த� தபர தகட்டுட�த�?”

அப்தப�து ஒரு நடுத்தர வயதுப் தபண் அதறக்கள வந்து “ந�ன த�ன இவதள�ட க�ள�ஸ் 
டீச்சர தமைம; ஸ்தபஷல தகர எடுத்துப் ப�ரத்துக்க�தறன தமைம…ந�மை ஒரு ச�னஸ் கடுத்துப் 
ப�ரக்கல�ம தமைம…” எனற அனபுச்தசலவவிக்க�கப் பரிந்து தபசவம, ததலதமை ஆச�ரிதயக்க 
பல�ய�ய் தக�பம வந்து வவிட்டது.”ய�ரக் தகட்டு உளள வந்த, தமைனரஸ் இலல�மை….உன 
தவதல எதுதவ� அதத மைட்டும ப�ரு…. ஃதபயவில�யவிட்ட� தமைதனஜ் தமைனட்டுக்க நவீய� 
வந்து பத�ல தச�லவ? தகட் அவட்…”எனற சசீற�ன�ள. அங்கயற்கண்ணவிக்க அந்த டீச்சதரப் 
ப�ரக்க ப�வமை�க இருந்தது.

“தவணுமன� அனபுச் தசலவவிய இந்த வருஷம ஒனபத�ம வகப்பவிதலதய ஃதபயவில 
பண்ணவீடுங்க தமைடம…..அவதள�ட தபரமை�னமைஸ் ப�ரத்துட்டு அடுத்த வருஷம பத்த�வது 
புரதமை�ட் பண்ணவிக்கங்க….” எனற�ள அங்கயற்கண்ணவி. ததலதமை ஆச�ரிதய அததயும  
ஒத்துக் தக�ளள வவிலதல.  “ந�ங்க ய�தரயும எந்த வகப்பவிலயும ஃதபயவில பண்றத�லல; 
அது எங்க ஸ்கூதல�ட ப�ல�ஸ�….” எனறபடி அனபுச்தசலவவியவின டீ.ச�.தய க�ழ�த்துக் 
தக�டுத்து ‘தபஸ்ட் ஆஃப் லக்’ எனற 
வ�ழ்த்த� அனுப்பவி தவத்த�ள.           
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எனன தசய்வததனற ததரிய�மைல, முகவ�ட்டத்துடன தவளனிதய வந்த  அங்கயற் 
கண்ணவிதய அனபுச்தசலவவியவின வகப்ப�ச�ரிதய த�ன ததற்ற�ன�ள. தன தபயதரத் 
தங்கமமை�ள எனற அற�முகப் படுத்த�க் தக�ண்ட�ள. “இது சரிய�ன முசுடு 
தமைடம; ரிசலட், ரிசலட்டுனனு தபய� அதலயும; இதுவதரக்கம இவதள�ட தசரத்து ஏழு 
தபருக்க டீ.ச�. கடுத்து அனுப்பபீருச்சு; அஞ்சு தபர பவிதரதவட்ட� எழுதச் தச�லல�ருச்சு; 
ஒவ்தவ�ரு வருஷமும இப்படித்த�ன... ததற�துனனு தக�ஞ்சம சந்ததகம 
இருந்த�லும தபரண்ட்ஸக் கூப்பவிட்டு டீ.ச�.யக் கடுத்துருவ�ங்க…அப்புறம நூற சதவவிக�தம 
ததரச்ச� க�ண்பவிச்சுட்தட�மனு பபீத்த�க்கவ�ங்க...

வவிடுங்க; இவங்க புரதஜேக்ட் பண்ற அளவக்க அனபுச்தசலவவி ஒண்ணும அத்ததனக்க 
தமை�சமை�ன ஸ்டூடண்ட் இலல; இப்ப தக�ஞ்ச ந�ள�த்த�ன தர�மபவம டலல� இருக்க�ற�…! 
வவீட்ல எதுவம பவிரச்தனய�? தச�லலல�மன� எனக�ட்டச் தச�லலுங்க….” எனற�ள. அவளனின
தபச்ச�ல ந�ஜேமை�ன கரிசனம ததரிந்தது. அங்கயற்கண்ணவி அவளனின கதததயச் தச�லலத் 
தத�டங்க�ன�ள.

அங்கயற்கண்ணவிக்க தச�ந்த ஊர ததனக�ச�க்கப் பக்கத்த�லுளள 
வ�சுததவநலலூர.அங்தகதய எலக்ட்ர�னனிக்ஸ�ல டிப்ளமை� முடித்த முத்துர�மைன 
எனபவதளக் க�தல�த்த�ருக்க�ற�ள. தவற ஜே�த� எனபத�லும அவன தவதல தவட்டி 
எதுவமை�லல�மைல தவறமைதன ஊர சுற்றக�ற�ன எனபத�லும அங்கயற்கண்ணவியவின அப்ப� 
அவதன மைணந்து தக�ளள சமமைத�க்க வவிலதல.

அவளனின அமமை� இருவதரயும ரகச�யமை�ய் அதழத்து “நவீங்க எனன த�ன தகஜேவவித்தத 
தசஞ்சு ப�ரத்த�லும இவதள�ட  அப்ப� உங்க தரண்டு தபத்துக்கம கலய�ணம பண்ணவி 
தவக்க மை�ட்ட�ர; உங்களுக்கம வயச�கதலய�? தபச�மை இந்த 
ஊதர வவிட்டுப் தப�யவி எப்படிய�வது தப�ழச்சுக்கங்க….ந�ன அவரச் சமை�ளனிச்சுக்க�தறன…..” 
எனற தச�லல� பணமும நதகயும தக�டுத்து வ�ழ்த்த� வழ� அனுப்பவி தவத்த�ருக்க�ற�ள.

இருவரும ப�ண்டிச்தசரிக்க ஓடிப்தப�ய் கலய�ணம கட்டிக் தக�ண்டு ஒரு ஒண்டுக் 
கடித்தனத்த�ல வ�ழ்க்தகதயத் தத�டங்க�யவிருக்க�ற�ரகள. அங்கயற்கண்ணவி பவி.எஸ்.ஸ�, 
பவி.எட். படித்த�ருந்தத�ல தமைட்ரிக்கதலசன பளளனியவில எளனித�ய் தவதல 
க�தடத்த�ருக்க�றது.ஆன�ல முத்து ர�மைனுக்கத் த�ன சரிய�ன தவதல அதமைய�மைல ச�ற 
ச�ற தவதலகள த�ன தசய்ய தவண்டியவிருந்தத�ம. தன படிப்பவிற்கம, த�றதமைக்கம தகந்த 
தவதல தசனதனக்கப் தப�ன�ல க�தடக்க தமைனற முத்துர�மைன 
அபவிர�யப்படவம, அதுவம சரி எனற தசனதனக்கக் கடி வந்த�ருக்க�ற�ரகள.

தசனதனயவில தடுக்க� வவிழுந்த�ல தமைட்ரிக்கதலசன பளளனிகள த�ன எனபத�ல 
அங்கயற்கண்ணவிக்க தவதல க�தடப்பத�ல பவிரச்தனயவிலதல.ஆன�ல முத்துர�மைனுக்க 
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தசனதனயவிலும ச�ல�க்க�யமை�ன தவதல அதமையவவிலதல. அதன�ல 
முத்துர�மைனனின தகத�தய உயரத்தும வவிதமை�க  அங்கயற்கண்ணவி அவளுதடய தச�ற்ப 
வருமை�னத்த�லும அவதன பகத� தநரக் கலலூரியவில தசரத்து பவி.இ. படிக்க 
தவத்த�ருக்க�ற�ள. அதற்கப்புறம அவரகள எத�ப�ரத்தபடிதய அவனுக்க ஒரு கமதபனனியவில 
நலல தவதல க�தடத்த�ருக்க�றது. அப்புறம அவனனின நண்பன ஒருவனனின மலம 
ச�ங்கப்பூரில தவதல க�தடத்து அங்க தப�ய் தசட்டில�க� வவிட்ட�ன. எப்தப�த�வது 
இந்த�ய�வவிற்கம வந்து தப�ய்க் தக�ண்டிருந்த�ன.

த�டீதரனற தத�டரந்து ச�ல வருஷங்களுக்க அவன இந்த�ய� வர�மைல இருக்கவம , 
அவனுக்க எனனவ�யவிற்தற� எனற பதற�ப் தப�ய், அங்கயற்கண்ணவி டூரிஸ்ட் வவிச� 
வ�ங்க�க் தக�ண்டு ச�ங்கப்பூர தப�ய்ப் ப�ரத்தவள அத�ரந்து 
தப�ய் வவிட்ட�ள. முத்துர�மைனுக்க ச�ங்கப்பூரிலும இனதன�ரு கடுமபம மைதனவவி 
கழந்ததகள எனற இருந்தது. தபத்த�யக்க�ரி மை�த�ரி அவன எனதறக்க�வது இந்த�ய� 
வருவ�ன எனற த�ன க�த்த�ருக்க, அவன அங்தகதய இனதன�ரு கடுமபத்துடன 
வ�ழ்வததப் ப�ரத்ததும உதடந்து ச�தற�ப் தப�ன�ள. அடிப்பதட ந�ய�யம கூட இலல�த 
அவனனிடம தபச�ப் பவிரதய�சனமை�லதல எனற அடுத்த வவிமை�னம பவிடித்து இந்த�ய�வவிற்க 
வந்து வவிட்ட�ள. 

“அப்ப�தவ�ட நமபவிக்தகத் துதர�கத்தத அனபுச்தசலவவிய�லயும த�ங்க�க்க முடியல; அத�ன
படிப்புல சுணங்க�ப் தப�யவிட்ட�… ந�னும அதக் கவனனிக்க�மை இருந்துட்தடன….” எனற தன 
கதததயச் தச�லல� முடித்த�ள 
அங்கயற்கண்ணவி.

“சரி தப�னததலல�ம தப�கட்டும; நவீங்க கவதலப் பட�தவீங்க; அனபுச்தசலவவிய ந�ன 
ததத்த�க் க�ண்பவிக்க�தறன…” எனற�ள தங்கமமை�ள சவ�ல�க.

வவிலல�வ�க்கத்துலருந்து த�னசரி வந்து தப�ன�ல பயணத்துலதய இவள கதலத்துப் 
தப�யவிடுவ�ள எனறம படிப்பவில கவனம தசலுத்த முடிய�து எனறம  தங்கமமை�ள 
அபவிப்ர�யப் பட்ட�ள. அவளனின ஆதல�சதனப்படி அனபுச்தசலவவிதய அங்கயற்கண்ணவி 
கடியவிருந்த த�ருவ�னமை�யூர பகத�யவில ஒரு அரச�ங்க தமைலந�தலப் பளளனியவில பத்த�ம 
வகப்பவில தசரத்து வவிட்டு  அவதள தனனுதடய வவீட்டில�ருந்து பளளனிக்கப் தப�ய் வர 
ஏற்ப�டுகள தசய்த�ள.

”ஒரு வருஷம உங்க தப�ண்தண நவீங்க மைறந்த�டுங்க , ந�ன ப�ரத்துக்க�தறன…” எனற�ள. 
அப்படிதய ஆனது.  அந்த வருஷதமை அனபுச்தசலவவி தத�ண்ணூற சதவவிக�தத்த�ற்கம 
தமைல�க மைத�ப்தபண் எடுத்து ததற�ன�ள. தத�டரந்து அரச�ங்க பளளனியவிதலதய இப்தப�து 
ப்ளஸ் ஒன படித்துக் தக�ண்டிருக்க�ற�ள.
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“எனன டீச்சர, தபப்பரதய ப�ரத்துக்க�ட்டு இருக்க�றவீங்க ; த�ருத்தத் தத�டங்கலய�…?” எனற 
தமையத்த�ன சூபரதவசர தகட்கவம த�ன ந�தனவ கதலந்து ந�கழ் க�லத்த�ற்க வந்த�ள 
அங்கயற்கண்ணவி. இது தற்தசயல�னத�, அலலது வவித�யவின வவிதளய�ட்ட� எனற ததரிய 
வவிலதல. இதத� தன தசலல மைகளுக்க  டீ.ச�. தக�டுத்து அவமை�னப் படுத்த� அனுப்பவிய 
அதடய�ற பளளனியவின தபப்பரகள த�ருத்துவதற்க�க அவளுக்க முன வவிரிந்து க�டக்க�றது. 
ஃதபயவில�க�ப் தப�வ�ள எனற த�தன என தபண்ணவிற்க டீ.ச�.தக�டுத்து அனுப்பவினவீரகள! 
இதத� உங்கள பளளனியவின எத�ரக�லம என தகயவில; என தபன�வவின முதனயவில…  
அவளுக்கள ஒரு வனமைம க�ளரந்தது.

கண்ணவில வவிளக்தகண்தண வவிட்டுக் தக�ண்டு ஒவ்தவ�ரு தபப்பதரயும மை�க மை�கக் 
கவனமை�க த�ருத்தத் தத�டங்க�ன�ள. ச�ற பவிதழ எனற�லும தட�லடிய�க 
மைத�ப்தபண்கதளக் கதறத்த�ள. இது அவளுதடய இயலதப அலல; 
தப�துவ�ய் மைத�ப்தபண்கதள  கரணபவிரபு மை�த�ரி வ�ரி வ�ரி வழங்கவது த�ன அவளது 
வழக்கம . மை�ணவரகள 25 மைத�ப்தபண்கதள தநருங்க� வவிட் ட�தல, அங்தக�னறம 
இங்தக�னறமை�ய்ப் தப�ட்டு 35க்கக் தக�ண்டு வந்து ப�ஸ�க்க� வவிடுவ�ள.

ஆன�ல இந்த முதற அப்படிச் தசய்யவவிலதல. ஐந்து மை�ணவரகள 30,33 எனற ப�ஸஸுக்கப்
பக்கத்த�ல வந்தும, எந்த மை�ற்றமும தசய்ய�மைல, எங்கள பளளனியவில ய�ரும ஃதபயவில�க 
மை�ட்ட�ர கதளனற தபருதமை பபீற்ற�னவீரகதள, இதத� அந்த வரல�ற்தற உதடக்க�தறன 
எனற மைனசுக்கள கறவவியபடி வவிதடத்த�ளகதளக் கட்டி சூபரதவசரிடம ஒப்பதடத்த�ள 
அங்கயற்கண்ணவி. ஆங்க�ல மைமீடியம பளளனி எனற அலப்பதற பண்ணும பளளனி; மை�ணவரகள
பளளனி வள�கத்த�ல ஆங்க�லத்த�ல மைட்டுதமை தபச தவண்டுதமைனறம தமை�ழ�ல தபச�ன�ல 
தண்டம வவித�க்கம பளளனியவில  ஆங்க�லப் ப�டத்த�தலதய ஐந்து தபர ஃதபயவிதலனற�ல….. 
அது எத்ததன முரண்; அந்த ததலதமை ஆச�ரிதய முகத்தத எங்க தப�ய் தவத்துக் 
தக�ளவ�ள! மைனசுக்கள கரூரமை�கச் ச�ரித்துக் தக�ண்ட�ள அங்கயற்கண்ணவி.

“எனன டீச்சர, அஞ்சு தபர ப�ரடரல ஃதபயவில�க்க� இருக்கறவீங்க! நவீங்க தப�துவ� அப்படிப் 
பண்ற ஆளு இலலதய, எத்ததன வருஷமை� உங்களப் ப�ரத்துக் க�ட்டு இருக்க�தறன; 
இனதனக்க எனன�யவிருச்சு…” எனற தகட்ட சூபரதவசரிடமும  “அததலல�ம அதர மை�ரக் 
தப�டக்கூட எடமை�லல ஸ�ர; ஃதபயவில�ப் தப�கட்டும; அப்பத் த�ன அவங்களுக்தகலல�ம 
புத்த� வரும….” எனற�ள தவளத்துடன.

“தவண்ட�ம டீச்சர; பசங்க ப�வம….ய�ரு தமைலதய� உளள கடுப்புல பசங்கதள�ட 
எத�க�லத்தப்  ப�ழ் பண்ணவீட�தவீங்க….” எனற அவர எவ்வளதவ� எடுத்துச் தச�லல�ய 
தப�தும அவள பவிடிவ�தமை�ய் மைறத்து வவிட்ட�ள. “அவ்வளவ த�ன 
ஸ�ர….தபச�மை தபப்பர வ�ங்க�க்கங்க…” எனற�ள மை�கவம கடுதமைய�க.
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க�ணற தவட்டப் தப�ய் பூதம க�ளமபவிய கததய�க, பத்த�ம வகப்பு பரீட்தச முடிவகள 
தவளனிய�க� ஓரிரு த�னங்களுக்கப்பவின த�னப்பத்த�ரிக்தகயவில  வந்த�ருந்த  ‘அந்த’  
தசய்த�தய வ�ச�த்த அங்கயற்கண்ணவி அலற�வவிட்ட�ள.      

ஆச�ரிதய தற்தக�தல முயற்ச�; தனனுதடய மை�ணவரகள ததரவவில தத�லவவி
அதடந்தத�ன எத�தர�ல�!

தசனதன, தமை 23 – அதடய�ற�லுளள மை�கப் பவிரபலமை�ன தனனிய�ர பளளனிதயச் தசரந்த ஒரு ஆச�ரிதய
தனனனிடம பயவினற மை�ணவரகள சமைமீபத்த�ல நடந்த  பத்த�ம வகப்பு தப�துத் ததரவவில தத�லவவி 
அதடந்தததத் த�ங்க�க் தக�ளள முடிய�மைல மைனம உதடந்து தற்தக�தலக்க முயனற, உயவிருக்க 
மை�கவம ஆபத்த�ன ந�தலதமையவில மைருத்துவமைதனயவில தசரக்கப் பட்டிருக்க�ற�ர. இததப் பற்ற� 
தமைலும கூறப் படுவத�வது:- இரண்டு த�னங்களுக்க முனன�ல அரசு பளளனிக் கலவவித்துதற 
இயக்கனகரம பத்த�ம வகப்பு தப�துத் ததரவக்க�ன மை�ணவர ததரச்ச� முடிவகதள 
தவளனியவிட்டிருந்தது. அத�ல அதடய�ற�லுளள மை�கப் பவிரபலமை�ன தனனிய�ர பளளனிதயச் தசரந்த  ஐந்து 
மை�ணவரகள ஆங்க�லப் ப�டத்த�ல  ததரச்ச� தபறவவிலதல எனறம, இததக் தகளவவிப் பட்டதும 
அந்தப் ப�டத்ததப் தப�த�த்த  ஆச�ரிதய த�ருமைத� தங்கமமை�ள (43)  தநற்ற முனத�னம அவருதடய 
வவீட்டில�ருக்கம தப�து பூச்ச�க் தக�லல� மைருந்ததக் கடித்து தற்தக�தலக்க முயனறத�கவம , 
உயவிருக்கப் தப�ர�டிக் தக�ண்டிருந்த ந�தலயவில சக ஆச�ரிதய ஒருவரின மலம 
அருக�தமையவில�ருந்த அரசு மைருத்துவ மைதனயவில தசரக்கப்பட்டு அங்க தவீவவிர ச�க�ச்தச அளனிக்கப் 
படுவத�கவம ஏதஜேனச� தசய்த�கள ததரிவவிக்க�னறன.

அதடய�ற க�வலந�தலய ஆய்வ�ளர பனனவீர தசலவம வழக்கப் பத�வ தசய்து வவிச�ரதண நடத்த� 
வருக�ற�ர. ஆச�ரிதயயவின தற்தக�தல முயற்ச�க்க பளளனி ந�ரவ�கம தக�டுத்த தகடுபவிடிகளும 
அழுத்தமும க�ரணமை� எனபது வவிச�ரதணயவின முடிவவில ததரிய வரல�ம.

அங்கயற்கண்ணவிக்க மைனசு ப�ரமை�க வல�த்தது. த�ன தசய்த  முட்ட�ள தனத்த�ல ஒரு 
அற்புதமை�ன மைனுஷ�யவின உயவிரலலவ� தப�ய் வவிடும தப�ல�ருக்க�றது. கண்டிப்ப�க  
ஃதபயவில�க� வவிடுவ�ள எனற நமபவிய தனனுதடய மைகள அனபுச் தசலவவிதய 
எப்படி பயவிற்ச� தக�டுத்து அவதள ஆச்சரயப்படும வவிதமை�க மை�க நலல மைத�தபண்களனில 
ததரச்ச� தபற தவத்த�ருந்த�ள. அந்த  தங்கமமை�ள டீச்சருக்க� இந்த ந�தலதமை? அவளுக்க
எதுவம ஆக�யவிருக்கக் கூட�து எனற மைனசுக்கள மைறக�ன�ள.

அனபுச்தசலவவிதயயும அதழத்துக்தக�ண்டு மைருத்துவமைதனக்கப் தப�னதப�து தங்கமமை�ள 
அப�யக் கட்டத்ததத் த�ண்டி ஆன�ல மை�கவம தச�ரந்து தப�ய் படுத்த�ருந்த�ள. அவளனின 
படுக்தகதயச் சூழ்ந்து தக�ண்டு  சக ஆச�ரிதயகளும மை�ணவரகளும 
ந�தறயப்தபர ந�னற தக�ண்டிருந்த�ரகள. அனபுச் தசலவவி ஓடிப்தப�ய் ஆச�ரிதயயவின 
தககதளப் பவிடித்துக் தக�ண்டு அழத் தத�டங்கவம “அய்தய�…எனக்க ஒண்ணுமை�லதலட�; 
ஐய�ம ஆலதரட்…” எனற அவதள சமை�த�னப் படுத்த�ன�ள.
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அங்கயற்கண்ணவி அவளுக்க அருக�ல தப�ய் மை�க தமைலல�ய கரல�ல அவளுக்க மைட்டும 
தகட்கம படிய�க  “ஸ�ரி டீச்சர; உங்கதள�ட இந்த ந�தலதமைக்க  ந�ன த�ன 
க�ரணம…”எனற�ள கற்ற உணரச்ச� தமைல�ட.

“அய்யய்தய�, ந�ன முட்ட�ள தனமை� ஏதத� பண்ணதுக்க நவீங்க எனன தமைடம 
பண்ணுவவீங்க; ப�ஸ் ஃதபயவிதலலல�ம பரீட்தசயவில சகஜேமனு தய�ச�க்க�மை அவசரத்துல 
ஏதத� பண்ணவீட்தடன; அந்தப் பசங்க பரீட்தசயவில தபயவில�னத என 
டீச்ச�ங்க்க�ன தத�லவவிய� தநதனச்சு ஒரு ந�மை�ஷம தடுமை�ற�ட்தடன; அந்தப் பசங்க மைற 
மைத�ப்பபீட்டுக்க அப்தள பண்ணவிதய� அலலது அடுத்த மை�சதமை அரச�ங்கம நடத்துற மைற 
ததரவ எழுத�தய� ப�ஸ் பண்ணவீடப் தப�ற�ங்க; இதக்கூட அந்த ந�மை�ஷத்துல 
தய�ச�க்க முடிய�மைப் தப�யவிடுச்சு…..”   எனற�ள வவிரக்த�ய�ய்.

அங்கயற்கண்ணவி த�ன வல�ந்து மைத�ப்தபண்கதளக் கதறத்துப் தப�ட்டதத வவிளக்கமை�ய்ச் 
தச�னன�ன. “அந்த பளளனிக் கூடத்துதமைல இருந்த தக�பத்துல, உங்க தகரியரல கறப்புப் 
புளளனி வவிழ வச்சு, உயவிருக்கமை�லல உதல தவக்கப் ப�ரத்துட்தடன…தயவ 
பண்ணவி எனதன மைனனனிச்சுடுங்க….” எனற தச�லல� கண் கலங்க�ன�ன.

engrsubburaj@yahoo.co.in
பத�வகள, நவமைபர 2010  இதழ் 131 
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14.  மதொற்றஙகள!  - தநடுந்ததீவு குகன்  - கனைடதொ    

 
மை�தல தநரக்கத�ரவன தக�ஞ்சம தக�ஞ்சமை�ய் தமைற்க தந�க்க� மைதறயத்தத�டங்க    
இருட்டு நட்சத்த�ரக்கூட்டங்களுடன கூட்டணவி தசரந்து தக�ண்டு பூமை�யவில ஆட்ச�    
அதமைத்துக்தக�ண்டது. தசலலமமை�  பரபரத்துக் தக�ண்டிருந்த�ள. ' ந�லு 
மைணவிப்பவிதளற்ற�ல   வ�றன   எண்டவன. மைணவி ஆற�கப்தப�கது.  இனனும 
பவிளதளயக்க�ணயவிலதல. வழ�யவில ஏத�வது பவிரச்சதனதய� , இலல�ட்டி இந்த மைனுசன 
அவனத்தவற வவிட்டிட்டு எங்கய�வது தடவவிக்தக�ண்டு ந�க்கதத� ததரிய�து....." 
தசலலமமை� வவீத�தயப்ப�ரப்பதும வவீட்டுக்கள வருவதுமை�க தவவித்துக்தக�ண்டிருந்த�ள. 

தன மைகதன இனனி எப்ப ப�ரக்கப்தப�றன எனற�ருந்தவளுக்க  ஜேவீவ�  இப்ப இனனும  
தக�ஞ்தநரத்த�ல வரப்தப�ற�ன .பத்து வருசத்துக்க முனன�ல க�லத்த�ன கட்ட�யத்த�ல 
இந்த ந�ட்தட வவிட்டு கனட� தப�னவன இனற வருக�ற�ன எனற 
சந்தத�சத்த�லும தசலவமமை�வக்க ஏதத� இனம புரிய�த தச�கம.

'ப�வம பவிளதள அவனர மைனச�ல ஆதசய வளத்துப்தப�ட்டு இப்ப எப்பவிடி இந்த வவிசயத்த 
தச�லலப்தப�றன...." பவ�னனியவின ந�லதமைதய எப்படி மைகனுக்கச்தச�லவது எனற கவதல 
தசலவமமை�வக்க. அந்தக்கவதலயவிலும பத்து வருசத்துக்க முன ப�ரத்த 
முகம. இப்ப எப்பவிடி  இருப்ப�தன�.....!

அவள ந�தனதவ ததருவவிதல வந்து ந�னற ஆட்தட� சத்தம கதலத்தது. 
ஆட்தட�வவில�ருந்து தவலுப்பவிளதள மை�ஸ்ரரும , ஜேவீவ�வம இறங்கவது ததரிக�றது. 
தககளனில இரண்டு சூட்தகசுகளுடன கமபபீரமை�ய் நடந்துவரும மைகதனப்ப�ரக்க 
தசலலமமை�வவின 
தபத்த வயவிற களனிரந்து தப�னது. அனதப�டு அவதன தநருங்கதகயவில தசலலமமை�வவின 
கண்களனில கண்ணவீர.
                                                                    
மைகனனின வருதகக்கக�க தசலலமமை� ஒரு வவிருந்தத தசய்த�ருந்த�ள. பல 
வருடங்களுக்கப்பவின அமமை�வவின தகய�ல அப்ப�வடன ஒனற�க இருந்து ச�ப்பவிடுவது 
ஜேவீவ�வக்க மை�கவம சந்தத�சமை�க இருந்தது. தகய�ல அப்ப�வடன ஒனற�க இருந்து 
ச�ப்பவிடுவது ஜேவீவ�வக்க மை�கவம சந்தத�சமை�க இருந்தது. தன கனட� வ�ழ்க்தக , அக்க� , 
அத்த�ன , ந�ட்டு ந�லதமைகள , உறவவினரகள அயலவரகள எனற கததத்துக் 
தக�ண்டிருந்தத�ல தநரம இரவ 12 ஆக�வவிட்டிருந்தது. 

ஆன�ல அமமை�தவ� ,  அப்ப�தவ� பவ�னனி பற்ற� ஒனறம கததக்க�தது ஜேவீவ�வக்க 
வவியப்ப�க இருந்தது. த�ன�கக்தகட்கல�ம எனற ந�தனத்தக்தக�ண்டவன ' சசீ... வந்த உடன

பத�வகள © 2020 



90                   பத�வகள 36 ச�றகததகள (தத�கத� மனற) 

எப்பவிடிக்தகக்க�றது...? அதவயள ஏத�வது ந�தனப்பவினம. வவிடிஞ்சதும 

தகப்பம...." எனற தனக்கள ந�தனத்துக்தக�ண்ட�ன. ஆன�ல மை�ஸ்ரதர� பவ�னனி பற்ற� 
எப்படி மைகனனிடம தச�லவது எனற தவவித்துக்தக�ண்டிருந்த�ர. ' சரி ..தமை�தன .. வந்த 
கதளப்ப� இருக்கம , நவீ தப�ய் படு தமை�தன வவிடியக்கததப்பம....." எனற தன 
தபச்தச முடிக்க�ற�ர.
                                                              
ஜேவீவ�வக்க தூக்கதமை வரவவிலதல. ' பல வருடங்களுக்க முன தச�ந்த மைண்ணவில 
ஒனற�கப்படித்து , ஓடி வவிதளய�டியவள பவ�னனி. இப்ப எனர வ�ழ்க்தகத்துதணவவிய�க 
வரப்தப�க�ற�ள. 
கனட� வ�ழ்க்தகயவில கனடியக் கடியுரிதமை தகந�தறயக்க�ரடிட் க�ட் , க�ர எனற 
வசத�கள இருந்தும தவததனய�ன வ�ழ்க்தக. அந்த தவததனய�ன வ�ழ்க்க¨யவிலும ஒரு 
சந்தத�சம. என இனபத்த�லும , துனபத்த�லும எனதன�டு துதண ந�ற்க ஒருத்த� 
வருக�ற�ள எனபதுத�ன. அவதள�டு தரல�தப�னனில கததத்த அந்த தநரங்கள , அவள 
புதகப்படம ப�ரத்து அவள ந�தனவகதளச்சுமைந்த�ருந்த அந்த ந�ட்கள இதததயலல�ம வவிட
சந்தத�சம க�தலயவில அவதளச்சந்த�க்கப்தப�ற சந்தத�சம...சசீ... இந்த 
தநரதமை தப�க மை�ட்டன எண்டுது...." ஜேவீவ� தூக்கதமை வர�மைல படுக்தகயவில 
புரண்டுதக�ண்டிருந்த�ன.
                                                         
நட்சத்த�ரக்கூட்டணவிக்கள பவிளதவ ஏற்படுத்த�வவிட்டு சூரியன மைமீண்டும  
ஆட்ச�தயப்பவிடித்துவவிட தப�ழுது வவிடிந்து வவிட்டிருந்தது.   ஜேவீவ� பரபரப்ப�க 
வவிழ�த்துக்தக�ண்ட�ன. பவ�னனிதயப்ப�ரக்கப் தப�க�ற சந்தத�சம அவதன ஒரு இயந்த�ரமை�க
மை�ற்ற�யவிருந்தது.

'அப்ப� ந�ன ஒருக்க� பவ�னனி வவீட்ட தப�ய்ட்டுவ�றன......" எனற ஜேவீவ�வவின கரல தகட்டு 
தகயவில அனதறய த�னசரியுடன இருந்த மை�ஸ்ரர ந�மை�ரந்த�ர. தசலலமமை� 
கச�னனிக்களளனிருந்து தவளனிதய வந்த�ள. இருவர முகத்த�லும கலவரம. 

'எனனப்ப� ந�ன தகக்க�றன. நவீங்க தப�ச�மை ந�க்க�றவீங்க..." ஜேவீவ� புரிய�மைல தகட்க ' அது 
தமை�தன வந்து.....! வந்து....!.." தசலலமமை� வ�ரத்ததகதள வவிழுங்க�;க்தக�ண்டிருந்த�ள. ' 
எனனமமை� தச�லலுறவீங்க....? எனக்க ஒண்டுதமை வவிளங்கயவிலதல...." ஜேவீவ� 
கலவரமைதடந்தவன�க அமமை�தவ ப�ரக்க ' ஓம தமபவி.. அந்த இடம எங்களுக்கச்சரி 
வர�து. ந�ங்க தவற இடம ப�ப்பம....." எனற அப்ப�வவின கரல�ல ஜேவீவ� 
அத�ரச்ச�யதடந்த�ன. ' எனனப்ப�..  உங்களுக்தகனன வவிசதர..? நவீங்கதள   ப�த்து  முடிவ 
தசய்து தப�ட்டு ...இப்ப இப்பவிடிச்தச�னன� ..ஏனப்ப� ஏத�வது பவிரச்சதனதய.....? ஏனமமை� 
தபச�மை ந�க்க�றவீங்க....? எனனண்டு தச�லலுங்தக�வன...." ஜேவீவ�வக்க எனன தசய்வததனதற 
ததரியவவிலதல.
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'அது தமை�தன வந்து... தப�ன க�ழதமை பவ�னனிய ஆமை�க்க�றர பவிடிச்சுக்தக�ண்டு 
தப�ய்ட்ட�ங்கள. இப்ப எங்க தவச்ச�ருக்க�ற�ங்கள...? , எனன நடந்தது எண்டு ஒண்டுதமை 
ததரிய�து...? ந�ங்கள உனக்க முதலலதய தச�லலுவம எண்டுத�ன தய�ச�ச்சன�ங்கள... 
நவீ த�டிதரண்டு தவளனிக்க�ட்டு வந்நத�ல தச�லல முடிய�மைப்தப�ச்சுது....." 

தசலலமமை�வவின வ�ரத்ததகள ஜேவீவ�வக்க முளள�ய் கத்த�யது. ' அதுத�ன தமை�தன இப்ப 
ந�ங்கள அதவயள வவீட்ட தப�கவவிருமபயவிலல....இனனி ஆமை�க்க�றர தக�ண்டு தப�ய் 
தவச்ச�ருந்த இடத்த�ல எனன நடந்ததத� ய�ருக்கத்ததரியும...? நவீ ஒரு மை�சம 
ந�க்கப்தப�ற�ய்த�தன....தவற ஒரு நலல இடமை�ய் ப�ப்பம..." எனறபடி மை�ஸ்ரர அவதன 
தநருங்க ' சசீ உங்கள எனர அப்ப� எண்டு தச�லலதவ தவக்கமை�யவிருக்க...எத்த�தன 
பவிளதளகளுக்க படிப்புச்தச�லல�கடுக்க�ற நவீங்கதள இப்பவிடிதயண்ட�...அமமை� ஒரு 
தபண்ண� பவிறந்த நவீங்களும ப�வம அந்தப்பவிளதளயப் பற்ற� தய�ச�க்கதவயவிலதல...இப்பவிடி 
ஒரு இக்கட்ட�ன தநரத்த�ல அந்தக்கடுமபத்துக்க ஆறதல� உதவவிய� இருக்க தவண்டிய 
நவீங்கதள அதவயளத்த�ருமபவிக் கூடப்ப�க்கயவிலதல....." 
                                                          
பல வருடங்களுக்கப்பவின சந்த�த்த தபற்தற�ரிடம இப்படி தபசுமபடிய�க�வவிட்டதத எனற 
தவததனயவிலும ஜேவீவ� தக�பமை�ய் கத்த�ன�ன. ' அத�லதல தமை�தன ந�தளக்க சனம ந�லு
கதத கததக்கம எண்டுத�ன......" அவதனச்சமை�த�னப்படுத்த முயனற  தசலலமமை�தவ ' 
அமமை� இதுதவ உங்க�ட மைகள சுத�வக்க நடந்த�ருந்து அத்த�ன ஆட்கள இப்பவிடி 
வவிட்டிருந்த� உங்களுக்க எப்பவிடியவிருக்கம எண்டு தய�ச�ச்சுப்ப�ருங்தக�...அப்ப� நவீங்க 
எனதன படிக்க தவச்சு கனட� அனுப்பவினத�லத�ன ந�ன இண்தடக்க இப்பவிடியவிருக்க�றன.
அத ந�ன ஒருக்க�லும மைறக்க மை�ட்டன. ஆன�ல ந�ன இப்ப உங்க�ட முடிதவ 
மைமீறறதுக்க�க எனதன மைனனனிச்சுக்தக�ளளுங்தக�.... ந�ன இப்ப பவ�னனி வவீட்ட தப�றன. 
எப்பவிடியும பவ�னனியக் கண்டு பவிடிச்சு எழுத்த எழுத�ப்தப�ட்டுத்த�ன கனட� தப�வன. 
உங்க�ட பவிளதள தசய்யவிறது சரிதயண்டு பட்ட� , நவீங்க மை�ற�ன� ந�ன உங்களதததடி 
வருவன. இலல�ட்டி உங்க�ட தசலவக்க மை�ச�மை�சம எனர க�சு வரும...ந�ன வ�றன...."

ஜேவீவ� ஒரு முடிவக்க வந்தவன�ய் ' அமமை� எனன மைனனனிச்சுக்தக�ளளுங்தக�..... ந�ன  
தப�ய்ட்டு   வ�றன.." எனறபடி    தன  சூட்தகதச  எடுத்துக்தக�ண்டு  தசலக�ற�ன. 
மை�ஸ்ரரும , தசலலமமை�வம ' தமபவி... ந�லலு தமை�தன ....."  எனற படி அவன 
பவினன�தலதய தசலக�முற்றம. 

delftkugan@yahoo.ca
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15. வலதி உணைர்ந்தவன்  - வமரித்தஙகம் -

கலலூரிகள எலல�ம த�றந்து ப்ளஸ் டூ முடித்தவரகள எலல�ம உற்ச�கமை�க, யூனனிப�ரம 
களனில�ருந்து வவிடுததல தபற்ற, பட்ட�ம பூச்ச�கள�க ச�றகடித்து கலலூரிகளுக்கப் தப�ய்க் 
தக�ண்டி ருக்க, அலலது கலலூரிகளனில தசரவதற்க�ன ஆயத்தங்களனில இருக்க, இவற்ற�ல 
எத�லும கலந்து தக�ளள�மைல பூக்க�ரமமை�ளனின தபண் மைட்டும இனனும எங்தக� 
தவதலக்கப் தப�ய்க் தக�ண்டிருப் பததப் ப�ரத்த இவ�ஞ்சல�னனின மைனசுக்க வருத்தமை�க 
இருந்ததுகலலூரிகள எலல�ம த�றந்து ப்ளஸ் டூ முடித்தவரகள எலல�ம உற்ச�கமை�க, 
யூனனிப�ரம களனில�ருந்து வவிடுததல தபற்ற, பட்ட�ம பூச்ச�கள�க ச�றகடித்து 
கலலூரிகளுக்கப் தப�ய்க் தக�ண்டி ருக்க, அலலது கலலூரிகளனில தசரவதற்க�ன 
ஆயத்தங்களனில இருக்க, இவற்ற�ல எத�லும கலந்து தக�ளள�மைல பூக்க�ரமமை�ளனின தபண் 
மைட்டும இனனும எங்தக� தவதலக்கப் தப�ய்க் தக�ண்டிருப் பததப் ப�ரத்த 
இவ�ஞ்சல�னனின மைனசுக்க வருத்தமை�க இருந்தது.

அந்தப் தபண் தர�மபவம நனற�கப் படிக்கதமைனற அவள தகளவவிப் பட்டிருந்த�ள. அப்படிப்
பட்ட தபண், கலலூரிக்கப் தப�க�மைல இனனும ஏன தவதலக்கப் தப�ய்க் தக�ண்டி ருக்க 
தவண்டும? ஒருதவதள படித்தது தப�துதமைனற ந�றத்த� வவிட்ட�ரகள�? மைனசுக்கள உழலும
தகளவவிகள இவ�ஞ்சல�னுக்க மை�கவம கவதல யளனித்தன. பூக்க�ரமமை�ளனிடம இது பற்ற� 
வவிச�ரிக்கல� தமைனற�ல, இப்தப�ததலல�ம அவதளப் ப�ரக்கதவ முடிவத�லதல. 
தண்ணவீரக் கழ�யவில சந்த�த்து கூட தர�மப ந�ள�க� வவிட்டது.

இவ�ஞ்சல�னனின வவீடு வ�ஸ்து ச�ஸ்த�ரக்க�ரரகள பயமுறத்தும ததருப்ப�ரதவயவில 
அதமையப் தபற்றது. அந்த வவீட்டிற்க தநர தசங்கத்த�க வவிரியும ததருவவின இறத�யவில 
கறக்க�க வரிதச பவிடித்து தவீப்தபட்டிகள�க அடுக்கப் பட்டிருக்கம ஓடு தவய்ந்த 
வவீதட�னற�ல த�ன பூக்க�ரமமை�வம அவளனின கடுமபமும வ�டதகக்க வச�க்க�றது. 
அவரகளனின க�மதபமௌண்ட்டிற்க தவக அருக�தமையவில த�ன நகர�ட்ச�க் க�ரரகள 
அதமைத்த�ருக்கம ததருக்கழ�யும இருக்க�றது.

பூக்க�ரமமை�வடன இவ�ஞ்சல�னுக்க இதலச�ன பழக்கந்த�ன. எப்தப�த�வது 
ததருக்கழ�யவில சந்த�த்துக் தக�ண்ட�ல பரஸ்பரம ச�ரித்துக் தக�ளவ�ரகள; அத�க�தலயவில
எழுமபவி தக�யமதபடு மை�ரக்தகட்டிற்கப் தப�ய் தமை�த்தமை�ய் பூ வ�ங்க� வந்து அதத சரமை�ய்
தத�டுத்து வவிற்பது த�ன அவளனின பவிரத�ன தத�ழ�ல. இவ�ஞ்சல�ன எப்தப�த�வது 
பூக்தகட்ட�ல தன நவீளமை�ன தகயவின�ல த�ர�ளமை�ய் முழம தப�ட்டு ஒரு புனனதகக் 
கசீற்தறயும பூவடன ஒட்டதவத்துக் தக�டுப்ப�ள. இவ�ஞ்தசல�னும தபரம எதுவம 
தபச�மைல வ�ங்க�க்
தக�ளவ�ள.
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பூக்க�ரமமை�ள ப�ரப்பதற்க மை�கவம லட்சணமை�க, கருப்தபனறதச�லல�வவிடமுடிய�த 
மை�ந்தளனிர ந�றத்த�ல,மை�னுமை�னுக்க�ற ததக அழகடன இருப்ப�ள. அவதள மனற 
பவிளதளகளுக்க அமமை� எனற தச�னன�ல நமபுவதற்க மை�கவம கஷ்டமை�க இருக்கம. 
இதற்க தநரமை�ற�க அவளனின புருஷன அடரத்த�ய�ன கருப்பவில கட்தட 
கட்தடய�க….தக�ஞ்சம தவங்க�த் தவங்க�த் த�ன நடப்ப�ன. இருவதரயும ஒனற�ய்ச் 
தசரத்து வ�ழ தவத்தது எந்த வவித�தய� எனற அவ்வப்தப�து தனக்கள அங்கல�ய்த்துக் 
தக�ளவ�ள இவ�ஞ்சல�ன.

அனதறக்க இரண்டு கடங்கதளத் தண்ணவீரக் கழ�யவில தவத்து வவிட்டு தன முதற 
வருவதற்க தக�ஞ்சம தநரமை�கதமைனற தத�னற�யத�ல சதமையலதறயவில தகதவதலய�க
இருந்த�ள இவ�ஞ்சல�ன. வ�சல தகட்தட ய�தர� க�ணுக்கவது தகட்டு தவளனியவில வந்து 
ப�ரத்த�ள. இவளு தடய க�ல�க் கடங்கதள தககளனில தவத்துக் தக�ண்டு பூக்க�ரமமை�ள 
ந�னற தக�ண்டிருந்த�ள.

“தர�மப தநரமை� க�ல�ங்தபல அடிச்சடிச்சுப் ப�ரத்ததன; சத்ததமை தகட்கல; அத�ன தகட்தட 
ஆட்டிதனன…..” வருத்தம தத�னனிக்க�ற கரல�ல தபச�ன�ள அவள.

“ஆமை�ங்க, தக�ஞ்ச ந�ள�தவ க�ல�ங் தபல தவதல தசய்யல; ரிப்தபரப் பண்ணச் தச�னன�
இவர ச�க்கப் தப�க்கச் தச�லல� க�லங் கடத்த�ட்டு இருக்க�ர….அதுக்களளய� தண்ணவி 
ந�னனு தப�ச்சு?”

“இனதனக்க எனனனனு ததரியல, சசீக்க�ரதமை ந�னனு தப�ச்சு; எலல�ரும அவங்கங்க 
தக�டத்த எடுத்துட்டுப் தப�யவிட்ட�ங்க….உன தக�டம மைட்டும தனனிய�க் தகடந்துச்சு; 
எவள�வது லவட்டிக்க�ட்டு தப�யவிடப் தப�ற�தளனனு த�ன தக�ண்டு வந்ததன….” ச�ரித்தபடி
தச�னன�ள பூக்க�ரமமை�ள. இவ�ஞ்சல�னுக்க ஆச்சரயமை�க இருந்தது. பட்டணத்த�ல 
இப்படியும மைனனிதரகள�?

“இததனன தங்கமை�, பவித்ததளய� த�ருடு தப�றதுக்க? எவர ச�லவர த�ன! உங்களுக் 
தகதுக்கங்க ச�ரமைம?” கடங்கதளப் தபற்றக் தக�ண்டு “வவீட்டுக்களள த�ன 
வ�ங்கதளன…”எனற�ள.

“இலதல த�யவி தநதறய தவதல இருக்க; எனக்கம இனதனக்க ஒரு தக�டம கூடத் 
தண்ணவி தகதடக்கல; அடிபமப்புலப் தப�யவித் த�ன அடிச்ச�ட்டு வரணும…..நவீயும வரறவீய�?”

“அய்தய� ந�ன வரதலங்க; அவ்வளவ தூரத்துலருந்து எனன�ல தூக்க�ட்டு வரமுடி ய�து. 
அதத�ட அந்தத் தண்ணவி அவ்வளவ நலல�வம இருக்க�து; ந�ங்க தகன தண்ணவி 
வ�ங்க�க்க தவ�ம …. “ எனற இவ�ஞ்சல�ன “ அப்புறம தர�மப ந�ள�தவ உங்கக�ட்ட 
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ஒண்ணு தகட்கணுமனு தநனச்ச�ருந்ததன; நலல�ப் படிக்க�ற உங்க தப�ண்தண�ட படிப்ப 
ஏன ப�த�யவிலதய ந�றத்தவீட்டீங்க? ஒரு டிக�ரிய�ச்சும படிக்க வச்சுருக்கல�மை�லல…..!” 
எனற�ள.

பூக்க�ரமமை�ளனின கண்களனில நவீர த�தரயவிட்டது. “அந்தக் தக�டுதமைய ஏன த�யவி தகட்கற…..?” 
எனறபடி வ�சலபடியவில க�ல நவீட்டி வசத�ய�க உட்க�ரந்து தக�ண்டு தபசத் தத�டங்க�ன�ள.
“என தப�ண்ணு பத்த�ப்புல ந�னூத்த� பத�ந�லு மை�ரக்க ; நமமை ததருதவ மக்கல வவிரல 
வச்சு சந்தத�ஷப் பட்டுச்சு; ந�னத�ன ப்ளஸ் டூ தசரக்கறதுக்க கவரதமைண்ட் பளளனிக் 
கூடத்துக்கக் கூட்டிட்டுப் தப�தனன; எனன கரூப் தவணுமை�னனு தகட்ட�ங்க. எங்களுக்க 
தச�லலத் ததரியல! உனதன மை�த�ரி வவிஷயம ததரிஞ்ச மைகர�ச� ய�தரய�ச்சும 
கூட்டிட்ட�வது தப�யவிருக்க ல�ம; அப்பத் தத�ண�மைப் தப�யவிடுச்சு….

’ஏதழ வவீட்டுப் புளதளய்ய�; நலலத� நவீங்கதள ஏத�வது படிப்புல தசரத்துக்கங்க; 
உங்களுக்கக் தக�டி புண்ணவியம தகதடக்கம’னனு அவங்கக�ட்டதய தப�றப்பக் கடுத்ததன.
அவங்கத�ன ஏதத� தபசன டிதசனனு ஒரு புதுக்கரூப்புல தசரத்துக்கதற�ம; ப்ளஸ் டூ 
படிச்சு முடிச்ச�தல தவதல க�தடச்சுடுமனு ஆதசக�ட்டி தசரத்துக் க�ட்ட�ங்க; ஆன� 
படிச்சு முடிச்சப்புறம த�ன அந்தப் படிப்தப�ட வண்டவ�ளம ததரிஞ்சுச்சு, தவதலயும 
க�தடக்கல; ஒரு மைண்ணும க�தடக்கல……

அந்தப் படிப்புல படிக்கறதுக்க ஆதள தசரதலனனு அரச�ங்கதமை அந்தக் கரூப்ப மடச் 
தச�லலீருச்ச�ம; அப்படி மடிட்ட� எங்க அததச் தச�லல�க் கடுக்கற வ�த்த�ய�ருங்களுக்க
தவதல இலல�மைப் தப�யவிருதமை�னனு பயந்துக்க�ட்டு கூட்டுக் களவ�ணவி 
வ�த்த�மை�ருங்கதளலல�ம ஒண்ண�ச் தசரந்துக் க�ட்டு வவிவரந்ததரிய�த எனதன மை�த�ரி 
ஏதழ வவீட்டுப் புளதளங்கள அமுக்க� அந்தக் கரூப்ல தசரத்துக்க�ட்ட�ங்கள�ம; இந்த 
உண்தமைதயலல�ம இப்பத்த�ன ததரியுது, எனன தசய்றது?

அந்தப் படிப்புலயும கண்ணும கருத்துமை�ப் படிச்சு ஆயவிரத்துச் தச�ச்சம மை�ரக் வ�ங்க� 
யவிருந்த� என தப�ண்ணு; சரி இனதன�ரு மனு வருஷம வ�ய, வயவிறக் கட்டி ஒரு 
டிக�ரிய�ச்சும படிக்க வச்ச� அது தப�தழப்ப அது ப�ரத்துக்க�டட்டுமனு க�தலஸ் ததடுன�, 
அக்கம பக்கத்துல எந்தக் க�தலஸஸுலயும அந்தப் படிப்பு தட்டுப் படல: தபரிய தபரிய 
பணக்க�ரங்க படிக்க�ற தனனிய�ர க�தலஷஸுல த�ன அது இருக்க�ம! அவ்வளவ பணத்துக்க 
ந�ங்க எங்க தப�றது? அத�ன தப�ட்தட�க் கதடயவில தவதலக்கப் தப�யவிக்க�ட்டு 
இருக்க�ள…. எலல�ம வவித�மமை�! தவதறனன தச�லறது? சரி த�யவி, தர�மப தநரமை�யவிருச்சு, 
ந�ன தகளமபுதறன” எனறபடி எழுந்து தப�ன�ள.

அனதறக்க இரதவ அருளத�ஸ�டம தச�னனதப�து அவனுக்கம ஆத்த�ரம தப�ங்க� யது. 
“ந�னூறக்க தமைல மை�ரக் எடுத்த தப�ண்ணுக்க ஃதபஷன டிதசன கரூப் கடுத்த�ங்கள�? 
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அந்த வ�த்த�மை�ருங்கள எலல�ம ந�க்க வச்சு சுடணும! க�தலஷஸுல தப�யவி அந்தப் படிப்பப் 
படிச்ச�லும இந்தப் தப�ண்ண�ல அதுல கதர தசரறது கஷ்டம! அதுக்தகலல�ம கத்தத 
கத்ததய� பணமை�ருந்த�ல த�ன முடியும….” எனற�ன.

அப்புறம “தவணுமை�னன� ப�ல�தடக்னனிக்கல தசரந்து படிக்கச் தச�லலல�ம…..” எனற அவன 
தச�லலவம அவள மைலரந்து, “தரண்ட�வது வருஷத்துல தசரத்துக்கவ�ங்கள�….?” எனற�ள.

“அது ச�த்த�யமை�லலப்ப�…. ப்ளஸ் டூ ல தமைத்ஸ்,பவிஸ�க்ஸ்,தகமை�ஸ்ட்ரி படிச்ச�ருந்த�த் த�ன 
இரண்ட�வது வருஷத்துல தசர முடியும; இந்தப் தப�ண்ண எஸ்.எஸ்.எல.ச�. மை�ரக்க வச்சு 
முதல வருஷத்துல த�ன தசரத்து வவிடணும…..” எனற�ன. “அப்ப தரண்டு வருஷப் ப்ளஸ் டூ
படிப்பு ப�ழ் த�ன�! சரி ந�ன ந�தளக்க அவங்க க�ட்டப் தபச�ப் ப�ரக்கதறன…”எனற�ள.

அடுத்த ந�ள பூக்க�ரமமை�தள அதழத்து இது சமபந்தமை�கப் தபச�ய 
தப�து,”எனக்தகனனமமை� புரியுது இததலல�ம! ந�ன என தப�ண்தணதய கூட்டிட்டு 
வ�தறன; அவள க�ட்டதய தபசு….” எனறபடி உடதன ஓடிப்தப�ய் தன தபண்தண அதழத்து 
வந்த�ள.

அந்தப் தபண் ந�றத்த�லும முக வ�ரப்பவிலும அவளனின அப்ப�தவப் தப�ல இருந்த�லும 
பூக்க�ரமமை�தவப் தப�லதவ ச�த்துப் தபண்ண�க பரக்க லட்சணமை�க இருந்த�ள.”உன 
தபதரன னமமை�…? “ எனற�ள இவ�ஞ்சலீன அவளனின ததலதய வ�ஞ்தசய�ய் வருடியபடி.
இத்ததன ந�ளனில இந்தப் தபண்ணவின தபதரக் கூடத் ததரிந்து தவத்த�ருக்கவவிலதலதய 
எனற மைனசுக்கள தனதனத் த�தன கடிந்து தக�ண்ட�ள அவள.

“சுகந்த� ஆண்ட்டி….”எனற அவள தச�லலவம, “அழக�ன தபர� இருக்தக, ய�ரு வச்சது?” 
எனற�ள இவ�ஞ்சலீன. “அவங்க அப்ப�ரு வச்ச தபரு த�ன; நலல ரசதணய�ன மைனுஷன 
த�ன; இப்பத்த�ன எதுக்கம பவிரதய�சணமை�லல�மைப் தப�யவிருச்சு ….” எனற�ள பூக்க�ரமமை�ள 
கண்களனில மை�னனும க�தலுடன.

“உனதன�ட பவிள�ன எனன சுகந்த�? தப�ட்தட�க் கதடயவிதலதய இனனும எவ்வளவ 
க�லத்துக்க தவதல ப�ரத்துட முடியுமனு தநதனக்கற?” எனற தகட்ட�ள இவ�ஞ்சல�ன.

“ததரியல ஆண்ட்டி; ஓடுற வதரக்கம ஓடட்டும…. கூடதவ கரஸ்ப�ண்டனஸ்ல ஏத�வது 
படிக்கல�மனு தநதனச்ச�ருக்தகன. தவதறனன பண்ண முடியும? “ கண்களனில கண்ணவீர.

“ப�ல�தடக்னனிக்கல தசரந்து டிப்ளதமை� படிக்கற�ய� சுகந்த�? “எனற தகட்ட�ள இவ�ஞ்சல�ன. 
அவள தக�ஞ்சம கூட தய�ச�க்க�மைல சந்தத�ஷம தப�ங்க “சரி ஆனட்டி ….” எனற 
ததலதய ஆட்டின�ள தவகமை�க. படிக்க தவண்டுதமைனக�ற ஆதசயும தவகமும அந்தத் 
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ததலய�ட்டல�ல ததரிந்தது.

“முதல வருஷத்துல த�ன தசரத்துக்கவ�ங்கள�ம; தரண்டு வருஷம வவீண�ப் தப�யவிருச் 
சுனதன�, நமமைவவிட வயசுல ச�னனவங்கதள�ட தசரந்து படிக்கறது மை�த�ரி 
ஆயவிடுச்தசனதன� ஃபபீல பண்ணக் கூட�து சரிய�?” எனற ஆறதல�ய்ப் தபச�ன�ள 
இவ�ஞ்சல�ன.“அததலல�ம பரவ�யவிலல ஆண்ட்டி…..” சுகந்த� ததளனிவ�ய்த் த�ன தபச�ன�ள. 
அடுத்து வந்த ந�ட்களனில பூக்க�ரமமை�ளும இவ�ஞ்சல�னும ப�ல�தடக்னனிக் ப�ல� 
தடக்னனிக்க�க ஏற� இறங்க� வவிச�ரித்த�ரகள.

இருவரும ச�ல ந�ட்கள ச�ல தப�ழுதுகள�வது ஒனற�கத் த�ரிய தநரந்தத�ல இவ�ஞ் சல�ன
பூக்க�ரமமை�ளனின வ�ழ்க்தக பற்ற�ய ந�தறய வவிபரங்கதள அற�ந்து தக�ண்ட�ள. ஒருமுதற
இவ�ஞ்சல�ன, அவளனிடம “நவீங்க பளளனிக் கூடத்துக்தக தப�னத�லதலய�?” எனற தகட்கவம,
“அததலல�ம தப�தனன த�யவி; ந�ல�ப்பு வதரக்கம படிச்தசன. அப்புறம எனக்தக�ரு தமபவி 
பவிறக்கவம என படிப்தப ந�றத்த� எனதனய புளதள தூக்கப் தப�ட்டுட்ட�ங்கலல…” எனற�ள
கடந்த க�லத்த�ன கசப்புகதள வவிழுங்க�யபடி.

இனதன�ரு சமையம “சுகந்த� அப்ப�வ நவீங்க எப்படி கலய�ணம கட்டிக்க�ட்டீங்க! வவீட்டுல 
வற்புறத்த� கட்டி வச்சுட்ட�ங்கதள�…” எனற தகட்ட�ள ச�ரித்தபடி. “அப்படிதயலல�ம 
ஒண்ணுமை�லல த�யவி; ந�ங்க க�தல�ச்சுத் த�ன கலய�ணம கட்டிக்க�ட்தட�ம…” எனற�ள. 
இவ�ஞ்சல�ன முகத்த�ல ஆச்சரயம க�ட்ட அவதள வவிளக்கமை�ய்ச் தச�லலத் 
தத�டங்க�ன�ள.

“ந�ங்க பக்கத்து பக்கத்து ஊரு; சுகந்த� அப்ப� பவிர�யத்துல கருப்ப� இருந்த�லும
நலல� கதளய� இருக்கம. அப்பலல�ம நலல� தமைளம வ�ச�க்கம. கலய�ணம, கருமை�த�, 
ஊரத் த�ருவவிழ�னனு அததுக்கத் தகந்தபடி அப�ரமை� வ�ச�க்கம. அப்ப அதத�ட 
கழுத்ததசதவயும வவிரதல�ட ந�ட்டியத்ததயும ப�ரத்துப் ப�ரத்து ந�ன தச�க்க�த் த�ன 
தப�தனன. தர�மபத் ததறதமை ய�ன மைனுஷனமமை�... ந�ன த�ன தமை�தலல அதுட்டப் 
தப�யவி, ‘எனக்க உனதமைல தர�மப இஷ்டம; எனதனயும உனகூடதவ கூட்டிட்டுப் தப�யவிரு;
உன தமைள வ�ச�ப்பக் தகட்டுக்க�ட்தட இருக்கனும தப�லருக்க’னனு தச�னதனன. அது 
முதலல ஒண்ணுஞ் தச�லல�மை ச�ரிச்ச�ட்டுப் தப�யவிருச்சு….

ந�ன த�ருமபத் த�ருமப அதுக�ட்டப் தப�யவி இதததய தச�லலவம, சரி வ�னனு கூட்டிட்டுப் 
தப�யவி ஒரு தக�யவிலல வச்சு த�ல� கட்டிருச்சு; ந�ங்க தவற தவற ஜே�த�; அத�ல தரண்டு 
கடுமபத்த�லயும எங்கள ஏத்துக்க�மை, தவட்டுதவ�ம, கத்துதவ�மனு 
தமைரட்டுன�ங்க…..உங்கள�ல ஆனதப் ப�ரத்துக்கங்கனனுட்டு ஊதர வவிட்டு இந்த 
பட்டணத்துக்க வந்துட்தட�ம. ஆரமபத்துல எலல�ம எனக�ட்ட தர�மப ஆதசய� 
பவிரியமை�த்த�ன இருந்துச்சு…. ஏதன� பட்டணத்துக்க வந்ததும தமைளம வ�ச�க்க�றத 
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வவிட்டுருச்சு. அதுக்கப் பத�ல� தசனட்ரிங் தவதலக்கப் தப�க ஆரமபவிச்சது. நலல 
வருமை�னம வந்துச்சு.தச�ந்தமை� க�னட்ர�க்ட் கூட எடுத்துப் பண்ணுச்சு…. ஒரு சமையம 
மண�வது மை�டியவில தசனட்ரிங் தவதல தசஞ்சுக்க�ட்டு இருக்கறப்தப� ச�ரம சரிஞ்சு கசீழ 
வவிழுந்துருச்சு. புட்ட�ணவி தப�யவிருச்சு. தப�ழச்சு வந்தது அந்த கடவள க�ருதப; தசரத்துவச்ச
பணதமைலல�ம அதத�ட மைருத்துவ தசலவதலதய க�ல�ய�யவிருச்சு; உடமபு ஒடுங்க� ப�த� 
ஆள�ப் தப�யவிடுச்சு; தத�டரந்து தவதலக்கம தப�க முடியல. இப்படி ஒண்ணுக்கம 
உதவ�மைப் தப�யவிட்டதமைனக�ற மைன உதளச்சலல தர�மபவம ஒதடஞ்சு தப�யவிட்டுது….

தசனட்ரிங் ச�மை�னகதள தயலல�ம கூட்ட�ளனிங்கதள வவித்துத் த�னனுட்ட�ங்க; வவீட்டுல 
பச�யும வறதமையும …. கஞ்ச�க்க�லதலனன� சண்தட சச்சரவத�ன வரும; அத�ன நடக்கது
எங்க வவீட்லயும; ஒருத்தருக்தக�ருத்தர முகங்கடுத்து தபசுறததய ந�றத்த�க்க�ட்தட�ம……மனு
புளதளங்கள வச்சுக்க�ட்டு எனக்க முழ� பவிதுங்க�ப் தப�ச்சு. எனன பண்ற துனதன புரியல; 
அப்புறம த�ன எனக்கத் ததரிஞ்ச பூக்கட்டி வவிற்கற இந்த தவதலயவில ஏதத� வயவித்துப் 
ப�ட்டுக்க வஞ்சதணயவிலல�மை க�லம ஓடிக்க�ட்டு இருக்க த�யவி……” மச்சுவவிட�மைல தபச� 
ந�ற�த்த�ன�ள பூக்க�ரமமை�ள.

தபருமப�ல�ன ப�ல�தடக்னனிக்ககளனில ப்ளஸ் டூ வவில சமபந்த மை�லல�த கரூப்தபப் படித்த 
தபண்தண தசரத்துக் தக�ளளத் தயக்கம க�ட்டின�ரகள. ஓரிரு அரசு உதவவி தபறம ப�ல� 
தடக்னனிக்ககதள� சுகந்த� எஸ்.எஸ்.எல.ச�. யவில எடுத்த�ருக்கம மை�ரக் இடம க�தடப்பதற்க 
தப�த�து எனற தச�லல� வவிண்ணப்பப்ப�ரம தருவதற்தக மைறத்து வவிட்ட�ரகள. சுய ந�த� 
ப�ல�தடக்னனிக்க களனில தட�தனஷன அது இததனற கட்டணம எக்கத் தப்ப�ய்க் 
தகட்ட�ரகள. கதடச�யவில ஒரு முஸ்லீம தமைன�ரிட்டி ப�ல�தடக்னனிக்க�ல வவிச�ரித்ததப�து 
ஆறதல�யும நமபவிக்தகய�யும தபச�ன�ர கள. ஆன�ல அங்க தசரவதற்கம வருஷத்த�ற்க
கதறந்தது இருபத�யவிரம ரூப�ய்த் தததவப் படுதமைனற ததரிந்தது. “இததலல�ம கததக்க 
ஆக�ற க�ரியமை�லதல த�யவி; அவளுக்க வவித�ச்சபடி ஆகட்டும…..” எனற தச�லல� 
பூக்க�ரமமை�ள வவிதட தபற்றக் தக�ண்ட�ள.

இவ�ஞ்சல�னுக்க மைனசு ஆறதவ இலதல.எந்த வதகயவில�வது அந்தப் தபண்ணவிற்க உதவ
தவண்டுதமைனற மைனசு க�டந்து துடித்தது. “இப்படி ப�ல�தடக்னனிக் படிக்க�ற ஆதசய அந்தப் 
தப�ண்ணுக்க ஊட்டிட்டு, அது இப்ப முடிய�மைப் தப�யவிடும தப�ல இருக்கங்க….” 
அருளத�ஸ�டம தச�லல�ப் புலமபவின�ள. “ந�மை தவணுமை�னன� பணம கட்டி அந்தப் 
தப�ண்ண படிக்க தவக்க ல�மப்ப�….” எனற�ன அவன. “தநசமை�வ�….பணம கட்டுவவீங்கள�?” 
பதட்டப்பட்ட�ள அவள.

பூக்க�ரமமை�தளயும சுகந்த�தயயும அதழத்து வவிவரம தச�லலவம அவரகள�ல இதத 
நமபதவ முடியவவிலதல.இரண்டு தபரகளனின கண்களனிலும த�தர த�தரய�கக் கண்ணவீர. 
பூக்க�ரம மை�ள தட�தலனற இவ�ஞ்சல�னனின க�லகளனில வவிழுந்து வவிட்ட�ள. இவ�ஞ்சல�ன
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பதற�ப்தப�ய் “அய்தய� எனனங்க இததலல�ம…. “ எனற அவதள எழுப்பவி தச�ப�வவில 
உட்க�ர தவப்பதற்கள தப�தும தப�ததனற�க� வவிட்டது. அப்புறமும தப�ங்க�ப் தப�ங்க� 
அழுது தக�ண்டிருந்த�ள அவள.

“தச�ந்த பந்தங்கதள ஒரு தபச� தந்துதவ�த க�லம த�யவி இது; முனனப்பவினன 
பழக்கமை�லல�த எங்களுக்க இவ்வளவ தபரிய தத�தகயக் கட்டி படிக்க தவக்கதறனற�தய,
தநசமை�லுதமை நவீ ததய்வம த�யவி….” எனற அரற்ற�ன�ள.

க�ரியங்கள சரசரதவனற நடந்ததற�ன. அடுத்த ந�தள இருவரும தப�ய் வவிண்ணப்ப படிவம
வ�ங்க� வந்த�ரகள. அனதறக்தக மவரும உட்க�ரந்து அதத ந�ரப்பத் தத�டங்க�ன�ரகள. 
இவ�ஞ்சல�ன ஒவ்தவ�ரு பகத�ய�க வ�ச�த்து, சுகந்த�யும பூக்க�ரமமை�ளும தச�லவதத 
படிவத்த�ல ந�ரப்பவிக் தக�ண்டிருந்த�ள. ஜே�த� பற்ற�ய கட்டத்தத ந�ரப்புவதற்க�க , “நவீங்க 
எனன கமயூனனிட்டி சுகந்த�?” எனற தகட்கவம “எஃப். ச�. ஆனட்டி ….” எனற�ள சுகந்த�.

“அந்தக் வயவித்ததரிச்சல ஏனமமை� தகட்கற! ந�ங்க தக�யவிலுக்க பூக்கட்டி தப�தழக்கற 
பண்ட�ரம ஜே�த�; ஆண்டிப் பண்ட�ரமனு தப�ட்டுருந்த� பவிற்படுத்தப்பட்ட வகப்புனனு 
பத�வ�யவிருக் கம; எங்க ஆளுங்க எலல�ம அப்படித்த�ன பத�ஞ்ச�க்க�ற�ங்க…. பவிளதளங்கள 
பளளனிக் கூடத்துல தசரக்கறதுக்கத் தூக்க�ட்டுப் தப�ன கூறதகட்ட மைனுஷன தவறமைதன 
‘பண்ட�ரம’ ஜே�த�னனு தச�லல�ப் பத�ஞ்ச�ட்டு வந்துருச்சு; பண்ட�ரமன� முற்தப�க்க 
ஜே�த�ய�ம, சலுதக எதுவம தகதடக்க�த�ம. அப்புறமும மைனுக் கடுத்து மை�த்தச் தச�லல� 
எவ்வளதவ� சண்தட தப�ட்டுப் ப�ரத்ததன; ஒதர அடிய� முடிய�துனனுடுச்சு….அதத வவிட 
இனதன�ரு தக�டுதமை த�யவி; என ஜே�த�யவில பவிளதளங்கள தசரக்க�மை இவ அப்பதன�ட 
ஜே�த�யவில பவிளதளங்களச் தசரத்த�ருந்த� இனனும வவிதசஷமை� ந�தறய சலுதககள 
தகதடச்ச�ருக்கம…..” எனற�ள.

“ஏன அவரு அப்படி எனன ஜே�த�” எனற�ள இவ�ஞ்சல�ன ஆரவம தமைல�ட. பூக்க�ரம மை�ள 
சுற்றமுற்றம ப�ரத்துக் தக�ண்டு மை�கவம தமைலல�ய கரல�ல ”அவதர�ட ஜே�த� எனனனனு 
இந்தப் பட்டணத்துல ய�ருக்கதமை ததரிய�து; உனக�ட்ட மைட்டும தச�லதறன; நவீயும உன 
மைனதச�ட வச்சுக்தக�…” எனற தபரும பபீடிதகக்கப் பவின தச�னன�ள. ”அது எஸ்.ஸ�. 
கமயூனனிட்டி த�யவி;துப்புக் தகட்ட மைனுஷன அது ஜே�த�யவிலயும பவிளதளகளச் தசரக்க�மை, என
ஜே�த�தயயும முழுச�ச் தச�லல�மை படுப�வவி பவிளதளகளுக்க ஒரு சலுதகயும க�தடக்க 
வவிட�மைப் பண்ணவீருச்சு…”

இவ�ஞ்சல�னுக்க ந�ஜேமை�கதவ ஆச்சரயமை�க இருந்தது. எத்ததனதய� தபர த�ங்கள வசத� 
வ�ய்ப்புகதள�டிருந்தும தங்களனின பவிறந்த ஜே�த�தய மைதறத்து தப�ய்ச் ச�னற�தழ் தக�டுத் 
ததனும சலுதககள அனுபவவிக்கத் துடிக்க�ற�ரகள. அவளுதடய தச�ந்த க�ர�மைத்த�ல 
ந�லபுலனகளும தத�ட்டந் துறவகளும ந�தறந்த ஒரு தபரும பணக்க�ரக் கடுமபம; 
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த�ங்கள பவிறந்த தரட்டிய�ர ஜே�த�தய கஞ்ச தரட்டி எனற மை�ற்ற�க் தக�ண்ட�ல, மைதல 
ஜே�த� மைக்களுக்க�ன சலுதககள க�தடக்கதமைனற அற�ந்து அதற்க�ன முயற்ச�களனில 
இறங்க�, அவரகளனின மை�வட்டத்த�தலதய அப்படிப்பட்ட ஜே�த�ப் பவிரிவவினர வச�க்கவவிலதல 
எனற த�ச�லத�ர ச�னற�தழ் தர மைறத்தும தனனுதடய பணத்ததயும தசலவ�க்தக யும 
பயனபடுத்த� தவதற�ரு மை�வட்டத்த�ல தப�ய் அப்படிப் பட்ட ச�னற�தழ் தபற்ற, 
சலுதககதள அனுபவவிப்பதத தநரிதடய�கதவ அவள அற�வ�ள. அப்படிப் பட்ட 
மைனனிதரகளுக்க மைத்த�யவில உண்தமையவிதலதய த�ழ்த்தப் பட்ட கடியவில பவிறந்த�ருந்தும 
அததத் தன பவிளதளகளுக்கத் தர�மைல மைதறத்துவவிடும மைனுஷன. அற�ய�தமைய�ல�? 
ஆணவத்த�ல�? இவ�ஞ்சல�னுக்கப் புரியவவிலதல.

ஒரு நலல ந�ளனில பூக்க�ரமமை�தளயும அவளனின தபண்தணயும அதழத்துக் தக�ண்டு 
தப�ய் பணம கட்டி ப�ல�தடக்னனிக்க�ல தசரத்து வவிட்டு வந்த�ள இவ�ஞ்சல�ன.அனதறக்கம 
இரு வரும தக கூப்பவி கண்ணவீர தபருக்க�ன�ரகள. இரண்டு ந�ள தசனற�ருக்கம. 
பூக்க�ரமமை�ளனின புருஷன மைட்டும இவ�ஞ்சல�னனின வவீட்டிற்க தவளனிதய வந்து ந�னற�ர. 
அப்தப�து அருளத�ஸஸும

வவீட்டில�ருந்த�ர. “எங்க கடுமபத்துக்தக வவிளக்தகத்த� வச்சுருக்கசீங்க; தக�ட�னுதக�டி 
வருஷத்துக்க நவீங்க சுகமை�ய் இருக்கனும…” எனற கண்ணவீருடன தக கூப்பவி வணங்க�ன�ர. 
”எதுக்கப் தபரிய வ�ரத்தததயலல�ம …..” எனறபடி அவதரச் சமை�த�னப் படுத்த� இருவரும 
வற்புறத்த� வவீட்டிற்கள அதழத்துப் தப�ன�ரகள. அவருக்க ச�ப்பவிட ஏத�வது தரல�தமைனற
இவ�ஞ்சல�ன சதமையலதறகள தப�ன�ள.

அருளத�ஸ் த�ன தகட்ட�ர.”எனதனய்ய� இப்படி அசட்டு மைனுஷன� இருக்கற! உன 
ஜே�த�யவில புளதளங்கள பத�ஞ்சு தவச்ச�ருந்தவீனன� எவ்வளவ சலுதககள 
தகதடச்ச�ருக்கம? தவதல யவிலயும முனனுரிதமைதயலல�ம தகதடச்சுருக்கமை�லல; அத 
வவிட்டுட்டு எஃப்.ச�.னனு பத�ஞ்சு பவிள தளங்களுக்க ஒண்ணும க�தடக்க�மைப் 
பண்ணவீட்டீதய….”

அவர அருளத�தஸ தவீரக்கமை�கப் ப�ரத்த�ர. அப்புறம தபச�ன�ர “சலுதககள க�தடக் கம 
த�ன. கூடதவ என ஜே�த�க்க�ன இழ�வம அவங்க தமைல படிஞ்சுடுதமை! அத�ல இந்த சமகம 
அவங்களுக்கத் தரற வல�,அவமை�னம எலல�த்ததயும அவங்க அனுபவவிச்ச�கனுதமை! 
எலதல�ருக்கம தல�த்துகள அனுபவவிக்கற சலுதககள மைட்டும த�ன கண்ண உறத்துது; 
அதுக்க அவங்க கடுக்கற தவதல ய�ருக்கதமை ததரிய மை�ட்தடங்கது….. க�ர�மைத்துல தப�யவி
பளளன�, பதறயன�, சக்க�ல� யன� ஒதர ஒரு ந�ள�வது வ�ழ்ந்து ப�ரத்த�த்த�ன அந்த 
வல�யும தவததணயும புரியும….

தமைளம வ�ச�க்கறது என மைனசுக்க தர�மப சந்தத�ஷம தரற வவிஷயம பட்டணத்துக்க 
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தப�தழக்க வந்ததும ந�ன அதக் கூட வவிட்டுட்தடன; ஏனன� அதுல என ஜே�த� 
அதடய�ளம ஒட்டிட்டு இருக்க; அதன மலமை�க் கூட என ஜே�த� எனனனனு ததரிஞ்சு 
எனதனச் சுத்த� இருக்கற வங்க என கடுமபத்ததயும என பவிளதளங்கதளயும 
இளக்க�ரமை�ப் ப�ரக்கறத ந�ன வவிருமபல அத�ன…என பவிளதளகள பளளனிக்கூடத்துல 
தசரக்கமதப�து ச�த� இலதலனனு த�ன தப�டனுமனு ஆதசப் பட்தடன; ஆன� எனன 
மை�த�ரி ச�மை�னனியன அப்படிச் தச�னன� அத பளளனிக் கூடத்துல ஏத்துக்கவ�ங்கள� எனன! 
அத�ன என தப�ஞ்ச�த�தய�ட ச�த�யவில தசரத்ததன…..

ந�னும படிக்க ஆதசப்பட்டு ச�னன வயசுல க�ர�மைத்துப் பளளனிக்கூடத்துக்கப் தப�தனன 
ஸ�ர; அந்த ந�ட்களல ஊருக்களளத�ன தசரினனு எங்கள ஒதுக்க� வச்ச�ருந்த�ங்கனன�, 
பளளனிக் கூடத்துலயும அதத கதத த�ன…. வகப்புல தனனிய� உட்க�ர வச்ச�ங்க; மைத�ய 
உணவக்க தனனி வரிதச; கடிக்கற தண்ணவிக்க தனனி தமளர; இழ�ந்த ச�த�னனு 
வ�த்த�ய�ரகளும சக மை�ணவர களும எங்க தமைல தசலுத்துன அத�க�ரம இருக்தக, 
அப்பப்ப�! அந்த வல�யும தவததணயும இப்ப தநதனச்ச�லும மைனசு நடுங்கது.

ந�ன ஆற�ப்பு படிச்சுக்க�ட்டிருந்த சமையம; ச�னன வகப்புல க�ள�ஸ் ரூமுதலதய ய�தர� 
ஒரு தபயன தவளனிக்கப் தப�யவிட்ட�னனு தச�லல� எனதனக் கூப்புட்டு ‘அதத’ச் சுத்தப் 
படுத்தச் தச�னன�ங்க… இத்ததன தபரு இருக்கம தப�து ந�ன ஏன பண்ணணுமனு 
தகட்தடன; என ஜே�த�யச் தச�லல�, இதததயலல�ம நவீங்க த�ண்ட� பண்ணனுமன�ங்க; 
முடிய�துனனுட்டு என வகப்புக்கப் தப�யவிட்தடன; தஹட் மை�ஸ்டர கூப்புட்டு, ‘ஏண்ட� 
ந�தய! உனக்க அத்ததன த�மை�ற�?’னனு அடிச்ச�ர…. அனதனக்தக�ட படிப்தப 
தவண�மை�னனுட்டு ஓடி வந்துட்தடன ஸ�ர…..

அந்த ந�தலதமை என பவிளதளகளுக்க வர தவண�மை�னனு த�ன அவங்களுக்க என ஜே�த�யத்
தரல…. ஜே�த� இழ�வகதள�ட வல�ய அனுபவவிச்சு உணரந்த எனக்க, சலுதககள தபரிச�த் 
ததரியல; ந�ன பவிறந்த ஜே�த�தய�ட ந�ழல கூட, என பவிளதளங்க தமைல படிய வவிட 
மை�ட்தடன ஸ�ர…” எனற�ர தவீவவிரமை�ன கரல�ல.

thangam.mary@gmail.com
பத�வகள, தபப்ருவரி 2010  இதழ் 122 

பத�வகள © 2020 



101                   பத�வகள 36 ச�றகததகள (தத�கத� மனற) 

16. கதொதலர் ததினைச் சதிறுகதத!  மகநூல் கதொதல் - குரு அரவவிந்தன் -

உமை�, உங்கள தபஸ்புக்க�ல நண்பர�க எனதன இதணத்துக் தக�ளவவீரகள�? மை�னனஞ்சல 
மலம அந்தச் தசய்த� வந்த�ருந்தது. உமை�, உங்கள தபஸ்புக்க�ல நண்பர�க எனதன 
இதணத்துக் தக�ளவவீரகள�? மை�னனஞ்சல மலம அந்தச் தசய்த� வந்த�ருந்தது.
முனதஜேனமைத் தத�டரதப� எனனதவ� ‘த�ரு’ எனற அந்தப் தபயர எனக்கப் பவிடித்தமை�னத�க 
இருந்தத�ல பத்தத�டு பத�தன�னற�க அவதனயும எனது ச�தனக�தன�க 
ஏற்றக்தக�ளக�தறன எனற பத�ல அளனித்ததன. எனது புளக்தக தபஸ்புக்க�ல 
இதணத்த�ருந்ததன. மைறந�ள கணவினனி யனனல வவிரிந்ததப�து ‘தமை�ழ�ல உங்களுக்க ந�தறய
ஆரவமுண்தட�?’ த�ருவவிடமை�ருந்து தகளவவிய�ய் கண் ச�மை�ட்டியது.

‘ஏன தகட்க�றவீங்கள?’ பத�தலக் தகளவவிய�க்க�தனன.

‘அவதளத் தமை�ழ் எனற�ரகள
வலல�னம தமைலல�னம இதடயவினம
அவனுக்கப் பவிடித்ததத� இதடயவினம’

எனற ச�ல வரிகதள உங்க கவவிததயவில இருந்து படித்ததப�து எனக்கச் ச�ரிப்புத்த�ன 
வந்தது. அதன�தலத�ன தகட்க�தறன. ய�ர அந்த அவள?

‘அவனுக்கப் பவிடித்தவள’ எனற பத�ல எழுத�தனன.

‘அததத்த�ன தகட்க�தறன. அவதனய�வது ய�ர எனற..?’

‘எங்தக� ஒருத்தன, ய�ரற�வ�ர?’

‘அது ய�ர�யும இருக்கல�மை�?’

‘இருக்கல�ம.’

இப்படித்த�ன எங்கள நட்பு தபஸ்புக்க�ல ஆரமபமை�க�த் தத�டரந்தது. தபஸ்புக்க�ன 
வ�ழ்க்தகக் கற�ப்பு பகத�யவில அத�க தகவலகதள இருவருதமை தரவவிலதல. ந�ன கனட� 
எனற எழுத�யவிருந்ததன. த�ரு தஜேரமைனனி எனறம கற�ப்பவிட்டிருந்த�ன. புதகப்படம 
இருக்க தவண்டிய இடத்த�ல ந�ன தவளதள ந�ற ந�ய்க்கட்டி ஒனதறப் தப�ட்டிருந்ததன. 
த�ரு இளம நடிகர ஆக�ஷ் படத்ததப் தப�ட்டிருந்த�ன. அவ்வப்தப�து இரவ பகல ப�ர�து 
தபஸ்புக் மலம தத�டரபு தக�ண்டு பல வவிதடயங்கதளயும பரிமை�ற�க் 
தக�ண்தட�ம. சுற� தமைன� ச�ங்கம ச�றத்தத எனற ஒரு படம வவிட�மைல ச�னனிமை� 
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வவிமைரசனம தசய்தத�ம. எந்த�ரதனயும மைனமைதன அமதபயும ஒப்பவிட்டுப் ப�ரத்தத�ம. 
ச�ங்கப்பூர உலல�சப் பயணக் கப்பல�ல கமைலும த�ரிஷ�வம நடனமை�டுவதத ப�ரத்து 
ரச�த்தத�ம. ச�ந்து சமைதவளனியவில நடித்த அனக�த�ன தமைன�வவில வரும அமைல� எனற 
புதகப்படத்ததப் புரட்டிப்புரட்டிப் ப�ரத்தத கண்டுபவிடித்தத�ம. ர�த�வவின வ�ரிசுத�ன 
க�ரத்த�க� எனற முகத்ததப்ப�ரத்தத அடித்துச் தச�னதன�ம. சூரிய�வவின தமபவி 
க�ரத்த�க்க�ன க�தல� ய�ர�க இருக்கம எனற தூண்டில தப�ட்டுப் ப�ரத்தத�ம. க�தலர 
த�னத்த�லனற ஏத�வது புத�ய படம தவளனிவருக�றத� எனற வவிளமபரத்த�ல ததடிதன�ம. 
இப்படிதய த�னமும உருப்படிய�ன பல க�ரியங்கதளப் தபஸ்புக்க�ன 
உதவவிதய�டு சல�ப்பவிலல�மைல ந�ங்கள தசய்து தக�ண்டிருந்தத�ம.

முனதபலல�ம கடிதம தகய�ல எழுத� முத்த�தர ஒட்டி முகவரி எழுத� அனுப்ப 
தவண்டும. பத�லுக்க ந�ட்கணக்க�ல க�த்த�ருக்க தவண்டும. இப்தப� நவவீன தத�ழ�ல 
நுட்பவசத�ய�ல அந்தக் கதறகள எலல�ம நவீங்க�வவிட்டன. உடனுக்கடன தகவல பரிமை�ற 
முடிக�றது. மை�னனஞ்சல மலதமை� அலலது தபஸ்புக் மலதமை� எழுத்துப் பரிமை�ற்றம 
வவிதரவ�க நதடதபறக�றது. தபற்தற�ருக்கத் ததரிய�மைதல அதறக்கள கணவினனி முன 
உட்க�ரந்தபடிதய உலதகச் சுற்ற�வந்து பல வவிதடயங்கதளச் தசய்யமுடிக�றது. 
அவரகளனிடம ச�க்க�க் தக�ளள�மைல ஒருவருக்தக�ருவர பரிமை�றம கடிதங்கள கூட இதன�ல
தப்பவிக் தக�ளள வ�ய்ப்புண்டு.

த�ருவவின தபஸ்புக்க�ல எங்கள கடுமபம எனற ஒரு வரணப் புதகப்படம இருந்தது.

‘ந�மை�ருவர நமைக்க�ருவர’ எனற கடுமபக்கட்டுப்ப�ட்டு வவிளமபரம தப�ல த�ருவம 
சதக�தரியும அப்ப� அமமை�வம புனனதக ச�ந்த�ய முகத்தத�டு இருந்த�ரகள. சதக�தரி ஒரு
ததவதத தப�ல என கண்ணுக்கத் ததரிந்த�லும ந�ன அததப்பற்ற�த் 
த�ருவவிடம வவிமைரச�க்கவவிலதல. தபண்கதளதய த�ருமபவிப் ப�ரக்க தவக்கம அழக அவளது 
அழக எனற என மைனதுக்கள தச�லல�க் தக�ண்தடன.

தற்தசயல�க தஜேரமைனனியவில இருந்து எனது நண்பன அனுப்பவிய த�ருமைணப்படங்கள 
ச�லவற்ற�ல த�ருவவின சதக�தரி அழக�கச் ச�ரித்துக் தக�ண்டிருப்பதத அவத�னனித்ததன. 
அந்தப் படங்களனில த�ருவம இருக்கல�ம எனற ததடிப்ப�ரத்ததன. அகப்படவவிலதல. 
எனதவ த�ருவவிற்க அது பற்ற�ப் தபஸ்புக் மலம தசய்த� அனுப்பவிதனன.

‘உனனுதடய சதக�தரிதய நண்பனனின த�ருமைணப் படத்த�ல ப�ரத்ததன. அந்தத் 
த�ருமைணத்த�ற்க நவீ தப�கவவிலதலய�?’

த�ருவவின பத�லுக்கக் க�த்த�ருந்ததன. பத�ல வரவவிலதல. உடனுக்கடன பத�ல அனுப்பும 
த�ருவக்க எனன நடந்தது?
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‘உமை�, உங்களுக்க ஒரு உண்தமைதயச் தச�லல தவண்டும, உங்கள தத�தலதபச� 
எண்தணத் தருவவீங்கள�? உங்களுடன ந�ன தநரடிய�கப்
தபசதவண்டும.’ த�ருவவிடம இருந்து எத�ரப�ர�த தசய்த� வந்த�ருந்தது.

தநரடிய�கப் தபசுவதற்க அப்படி எனன தததவ இருக்க�றது. ஏத�வது சுற்றமை�ற்ற 
தவதலதய�? தபஸ்புக் மலம ந�தறய ஏமை�ற்ற தவதலகள நடப்பத�கக் தகளவவிப் 
பட்டிருக்க�தறன. வயது தப�னவரகள இதளஞரகள தப�ல நடித்து பத�னமை வயதுப் 
தபண்கதள ஏமை�ற்றவத�கக் கூடக் தகளவவிப்பட்டிருக்க�தறன. சசீ.. சசீ.. த�ரு அப்படி எலல�ம 
தசய்ய மை�ட்ட�ன.

இத�தல பயப்பவிட எனன இருக்க�றது? தத�தலதபச� எண்த�தன, அப்படி எனனத�ன 
தபசப்தப�க�ற�ன, தக�டுத்த�ல தப�ச்சு!

அசட்டுத் துணவிதவ�டு தத�தலதபச� எண்தணத் த�ருவக்க அனுப்பவிவவிட்தடன.

மைறந�ள தத�தலதபச� தவளனிந�ட்டு அதழப்பு எனற ச�ணுங்க�யது.

‘ஹதல�..!’ எனதறன.

‘உமை� இருக்க�ற�ங்கள�? அவங்கதள�ட தபசல�மை�?’

‘உமை�வ�.. நவீங்க ய�ர தபச�றவீங்க..?’

‘உமை�தவ�ட பவிதரனட் த�ரு எனற தச�லலுறவீங்கள�?’

‘த�ருவ�?’ கரதலக் தகட்டதும ஒரு கணம அத�ரச்ச�யவில தயங்க�தனன.

‘எனன தபச்தசதய க�தண�ம..!’

‘இ..லதல வந்து.. நவீங்க ஒரு தபயன எனறலலவ� ந�தனச்தசன.’

‘அப்படித்த�ன உமை�வம ந�தனச்ச�ட்டிருக்க�ற�, அததச் தச�லலத்த�ன அவசரமை�ய் 
எடுத்ததன.’

ஒரு கணம ந�ன உதறந்து தப�ய்வவிட்தடன.
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‘அப்தப� த�ரு, நவீங்க ஒரு தபண்ண�..?’

ஆமை�, தபண்த�ன த�ருமைகள எனற தபயதரத்த�ன சுருக்க�த் த�ரு எனற தவத்த�ருந்ததன. 
அந்த உண்தமைதயச் தச�லலத்த�ன ந�ன இப்தப� உமை�தவ அதழச்தசன. உண்தமைதய 
மைதறச்சதற்க�க உமை�க�ட்ட மைனனனிப்புக் தகட்கதவண்டும. ஆமை� நவீங்க ய�ர? 
உமை�தவ�ட அண்ணன�?

‘இருங்க த�ருமைகள, உங்கக�ட்ட ந�னும ஒரு உண்தமைதயச் தச�லலதவண்டும.’

'எனன..?’

ந�ன ச�ற�து தநரம தயங்க�தனன. மைறபக்கத்த�ல ந�ன தச�லலப்தப�கம அத�ரச்ச�தயத் 
த�ருமைகள த�ங்கவ�தள� ததரிய�து ஆன�லும தச�லல�த்த�தன ஆகதவண்டும. எனதன 
அத�ரச்ச�க்களள�க்க�யவதள ந�னும அத�ரச்ச�களள�க்க தவண்ட�மை�?

‘த�ரு, ந�னத�ன உங்க பவிதரனட் உமை�, அத�வது உமை�சுதன!’

kuruaravinthan@hotmail.com
பத�வகள, மை�ரச் 2011  இதழ் 135 
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17. நதீ வவிரும்பும் தூரத்ததில்  - ரதொம்ப்ரசதொத் (தசன்தனை) -

வ�னம மைப்பும மைந்த�ரமுமை�ய் க�ட்ச�யளனித்தது. மை�தல ச�ய்ந்த�ருந்த தவதள, நடுத்தர 
கடுமபங்கள வச�க்கம புஷ்பம க�லனனி தபரியவரகள, மைதழ வரப்தப�வத�ய் கற�ப்பற�ந்து 
தத்தம வவீடுகளனின முனப�க க�ரிக்தகட் வவிதளய�டிக்தக�ண்டிருந்த ச�றவரகதள வவீட்டிற்கள
வவிரட்டிக்தக�ண்டிருந்தனர. வவிதளய�ட இடம க�தடத்த தத�ரதணயவில அங்கமை�ங்கம 
சுற்ற�த்த�ரிந்த கூதற்க�ற்ற�ன மைத்த�யவில, அனனிச்தசய�ய், பழக்கப்பட்ட வழ�யவில த�தன 
நகரும க�லகளுக்க உடதலத் தந்துவவிட்டு, எங்தக� எத�தல� தத�தலத்துவவிட்ட 
ந�தனவகதளத் ததடக் கூடத் த�ர�ணவியவினற� தச�ரவ�ய்க் க�லனனித் ததருவவில நடந்து 
வந்துதக�ண்டிருந்த�ன நந்த�. தமைலல நடந்து, ததர தளத்த�தல�ரு வவீட்டில 
கட்டிப்தப�டப்பட்டிருந்த ந�ய் இவதனப் ப�ரத்ததும வ�ல�ட்டியதத கவனனிய�மைல, 
தளரவ�ய்ப் படிதயற� முதல மை�டி வந்த�ன. அவன எத�ரப�ரத்தபடி அவன வவீட்டுக்கதவ 
த�ழ் தப�டப்பட�மைல தவறமைதன ச�த்த�யவிருந்தது அவன தச�ரதவ இரட்டிப்ப�க்க�யது. 
இனனததனற புரிய�த வதகக்க ஒரு வவித ஆய�சம நந்த�வவின மைனதத சூழ்ந்துதக�ண்டது.

இரண்டு மனற ந�ட்கள�க மைஞ்சு சரியவிலதலத�ன. வவீட்தட சரிவர கவனனிப்பத�லதல. 
கழந்ததக்க�வது ச�ப்ப�டு தக�டுத்த�ள�? கழந்தத ச�ப்பவிட்ட�ள�? நந்த� அவசரமை�ய் 
கததவ மடி உட்புறமை�ய்த் த�ழ�ட்டுவவிட்டு, ஐந்து வயது தபண் பவிரமை�ள�வவின 
ரூம கததவத் த�றந்து எட்டிப் ப�ரத்த�ன. அவள வவீட்டுப்ப�டங்கள தசய்தபடிக்க, 
த�றந்த�ருந்த ஒரு தந�ட்டுப் புத்தகத்த�ன மைமீது எச்ச�ல வழ�ய, கப்புற படுத்தபடி 
தூங்க�வவிட்டிருந்த�ள. ந�தள ஞ�யவிற்றக்க�ழதமைத�ன. அதன�ல தூங்கட்டும. 
அவசரமை�லதல எனபத�ய் பவிரமை�ள�வவின ரூதமை தப�த்த�ன�ற்தப�ல ச�த்த�வவிட்டு வந்து 
ஹ�ல�ல தச�ப�வவில உட்க�ரந்த�ன. ஃதபன ஓடிக்தக�ண்டிருந்தது. த�ன ஃதபன 
தப�டவவிலதல எனபது ந�தனவக்க வந்தது. ஹ�ல�ல ய�ரும இலல�மைல எத்ததன தநரம 
ஃதபன ஓடிக்தக�ண்டிருந்ததத� ததரியவவிலதல? நந்த� மச் எனறவ�தற ஒரு நவீண்ட 
தபருமச்சுவவிட்டபடி தச�ப�வவில ச�ய்ந்து, ஷஹூக்களனிடமை�ருந்து ல�வகமை�ய் க�லகதள 
வவிடுவவித்துக்தக�ண்டு டீப�யவின தமைல ச�க்ஸ் மடிய க�லகதள நவீட்டிச் ச�ய்ந்த�ன.

தலச�கத் ததல தூக்க�ப் ப�ரத்ததப�து மைஞ்சு ரூமை�ல ஒருக்களனித்துப் படுத்த�ருந்தது 
ஹ�ல�ல�ருந்தத ததரிந்தது. மனற வருடங்களுக்க முனபும இப்படித்த�ன நடந்தது முதல 
முதறய�க. அப்தப�து த�ன நந்த�வக்கம மைஞ்சுவக்க த�ருமைணம 
நடந்த�ருந்தது.த�ருமைணமை�ன இரண்ட�வது மை�தத்த�தல�ரு ந�ள இதத தப�ல வவீடு சரிவர 
ஒழுங்க தசய்யப்பட�மைல, மைஞ்சு ரூமை�ல படுக்தகயவில ஒருக்களனித்துப்படுத்த�ருந்த�ள. அவள
தககதளக் கறக்தக மைடித்துக் கட்டியவிருக்க, தககளுக்கம தநஞ்சுக்கம 
இதடதய தங்க ந�ற  ஃப்தரம தப�ட்ட சட்டத்த�ல த�ய�கவவின புதகப்படம. அந்த தங்க ந�ற 
ஃப்தரம அவளனின கண்ணவீரில நதனந்த�ருந்தது. நந்த� சற்தற அருதக தசனற 
கவனனிக்தகயவில அந்த சட்டம த�ய�கவவின புதகப்படத்ததத் த�ங்க�யவிருந்தது. அவள 
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அனதனரம தூங்க�யவிருந்தத�ல, நந்த� கவனனித்ததத அவள கவனனித்த�ருக்கவவிலதல.

த�ய�க மைஞ்சுவவின முதல கணவன. அடுத்த ததரு மைஞ்சுதவ நந்த� உருக�உருக� 
க�தல�த்துக்தக�ண்டிருக்க, மைஞ்சுவவின மைனதத கலலூரித்தத�ழன த�ய�க படிக்கத்தத�டங்க,
அது க�தல�க�, கச�ந்துருக� கலய�ணத்த�ல முடிந்த�ருந்தது. பவிரமை�ள�வவிற்க 
இரண்டு வயத�ருக்கமதப�து பவிரமை�ள�வவின அப்ப� த�ய�க ஒரு க�ர வவிபத்த�ல 
மைரணமைதடந்த�ருந்த�ன. இரண்டு வயது பவிரமை�ள�வடன மைஞ்சு இருபத்த�ன�னக 
வயத�தலதய தனனிமைரமை�னது தகளவவிப்பட்டு நந்த�வக்க இருதயதமை ந�னறவவிடும 
தப�ல�ருந்தது.

இளம வவிததவய�க� இருந்த�ள அவன இதயம த�ருடியவள. தபண் உணரவகளனின கவவியல.
உணரவகள தபண்தண ஆள�த�ருக்கம தநரம, அவள மைரணம மைட்டுதமை. அவள மைட்டும 
எனன வவித�வவிலக்க�? தபண் எனும வவீட்டின ஜேனனலகள த�றக்கப்பட்ட�ல 
பவிரதவச�க்கம க�ற்ற அவளனின எதத�தவ�ரு உணரவடன மைட்டுதமை பவிரதவச�க்க முடிக�றது. 
அது ததனறல�வதும, புயல�வதும அந்த உணரதவச் ச�ரந்தத அதமைக�றது. உணரவகதள 
ஆளக் கற்கவவிலதல அவள. உணரவகள�ல உருப்தபற்ற�ருக்க�ற�ள. 
தவறம முதலகளும, பவிருஷ்டங்களுதமை தபண்தனன ப�ரக்கம உலகத்த�ல அவதள 
வலலூறகள கற�தவக்கல�ம. ததனறலும புயலும ஒரு முதறயவினற� அவள ஆழ்மைனத�ல 
அவளயுமைற�ய�மைல பலவந்தமை�ய் தமையம தக�ளள முயற்ச்ச�க்கல�ம. அதன�ல 
அவள மை�சதடயல�ம. இதுதப�னற தருணங்களனில அவளுக்க க�வல தததவ. 
மைஞ்சுவவிற்கம அது தததவ. மைஞ்சுதவ உணரவகள�ல மைட்டுதமை ப�ரத்த�ருந்த�ன நந்த�. 
உணரவகதள�டு மைட்டுதமை அவதள க�தல�த்த�ருந்த�ன. அவன அவளுக்க க�வல இருக்க 
முடிவ தசய்த�ன. ஓடிச்தசனற வ�ழ்வளனித்த�ன தன கனவ ததவததக்க. வலலூறகள 
அதலயும மைய�னத்த�ல அரித�ன பூ அவளுக்க அழக�யகதடய�ன�ன. மைஞ்சுவவின எலல� 
தததவகதளயும பூரத்த� தசய்த�ன. மைஞ்சுவவின கழந்தததய தன கழந்ததய�ய்ப் 
ப�ரத்துக்தக�ண்ட�ன. பவிரமை�ள� மைட்டுதமை தனது ஒதர கழந்தத எனவம முடிவ 
தசய்துதக�ண்ட�ன. மைஞ்சுவவின தமைல தக�ண்ட அத்ததன வருட க�தல�ல கனனிந்த ப�சம 
தமை�த்தத்ததயும மைஞ்சுவவின தமைல தப�ழ�ந்த�ன. மைஞ்சுதவ அவனனின எலதலகடந்த 
ப�சத்த�ல, அனபவில த�க்கமுக்க�டிப்தப�ன�ள .அனற த�ய�கவவின புதகப்படத்ததக் 
கட்டியபடி ஒருக்களனித்துப் படுத்த�ருந்தததப் ப�ரத்ததுதமை தத�னற�யது, மைஞ்சுவ�ல 
த�ய�கதவ மைறக்கமுடியவவிலதல. இப்தப�து இந்த மனற வருடங்கள கழ�த்து மைமீண்டும 
அதத சூழ்ந�தல உருவ�க�யவிருக்க�றது.

நந்த� மைமீண்டும ஒரு முதற படுக்தக அதறதயப் ப�ரத்த�ன. மைஞ்சு அதத ந�தலயவில, 
ரூமை�ல ஒருக்களனித்துப் படுத்த�ருந்தது ததரிந்தது. தக�ஞ்சம எக்க�ப் ப�ரத்ததப�து, அவள 
இருதககளுக்கம தநஞ்சுக்கம இதடதய அதத தங்க ந�ற ஃப்தரம தப�ட்ட 
சட்டம. நந்த�வக்க புரிந்துவவிட்டது. அவள�ல இனனும த�ய�கதவ மைறக்க முடியவவிலதல.
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தளரவ அவதன தமைலல படரத் தத�டங்க�யவிருந்தது. அவள எத்ததன தநரம இப்படி த�ய�க
ந�தனவ�ய் படுத்த�ருக்க�ற�தள�? ச�ப்பவிட்டிருப்ப�ள�? ததல வல�த்த�ருக்கதமை�? ஒரு டீ 
தப�ட்டுக்தக�டுத்த�ல எழுந்து உட்க�ரவ�தள�? அலலது, தவண்ட�தவருப்ப�ய் ஆன�ல, 
எனக்க�க , சகஜே ந�தலக்க த�ருமபவிவவிட்டத�ய், எனதனப் தப�ய்ய�ய் சமை�த�னம 
தசய்யவ�வது எழுந்து உட்க�ரவ�தள�? அவன கனவ ததவதத, க�ய்ந்த சருக�ய்க் 
க�டப்பது அவன�ல ஜேவீரணவிக்கமுடியவவிலதல.

அவதள எழுப்பவம தயக்கமை�ய் இருந்தது. மனற வருடத்த�ற்க முனபு, மைறமைணமை�ன 
இரண்ட�வது மை�தத்த�ல, அவள இப்படி ஒருக்களனித்து படுத்த�ருக்தகயவில, அவதள எழுப்பப்
அவள அமமை� தப�னதப�து, த�ய�கதவ மைறக்கமுடியவவிலதல எனபத�யும, 
த�ய�கவவின க�தலுக்க த�ன அருகததயற்றவள எனபத�யும, த�ய�க அளவவிற்க்க 
ஒருவதர க�தல�க்க முடிய�து எனபத�யும அவள அழுது அரற்ற�ய கரல இனனமும 
அவன க�துகளனில ஒல�த்துக்தக�ண்தட இருக்க�றது. இப்தப�தும அவதள எழுப்பவின�ல, 
அப்படி அவள அழுது அரற்ற� தன மைனக்கஷ்டத்த�ற்க, தச�கத்த�ற்க வடிக�ல ததட 
அவளுக்கத் தததவகள இருக்கல�ம. ஆன�ல, தனதனப் ப�ரத்துவவிட்டு, தன முனதன 
அப்படி தவளனிப்படுத்தத் தயங்க�, அவ்தவததனதய அவள அவளுக்களதளதய 
ஆழத்த�ல புததக்க முயற்ச�க்கல�ம. அலலது என முனதன எனக்க�ன 
வ�ழ்க்தகத்துதணவவிய�ய் இருப்பத�க தப�ய்ய�ய், தன துக்கத்ததத் தனக்களதளதய 
மைதறத்து, ஒரு தத�ற்றமைளனிக்க அவள யத்தனனிக்கல�ம. அப்படி நடந்த�ல, என மைனதத 
தந�கடிக்க 
தவண்ட�தமைனக�ற கரிசனத்த�ல அவள ச�த�ரணமை�க எப்தப�தும தப�ல நடந்துதக�ளள 
முயற்ச�த்த�ல, அது அவளனின இயலதப வவிட்டு த�ரிந்தத�க இருக்கதமை�? அவளனின அந்த 
தநர துக்கத்துக்க�ன வடிக�தல அவள த�ன�கதவ தபற்ற�ட, த�தன ஒரு 
ததடக்கலல�க�ப் தப�ய்வவிடுதவ�தமை�?

அவள இயலபு தனன�ல ஒரு தப�தும ப�த�க்கப்படக்கூட�து. எந்த ந�தலயவிலும அவள 
அவள�கதவ இருக்கட்டும. அவளனின முழுச்சுதந்த�ரத்ததயும அவதள ஆளட்டும. 
அவதனப்தப�றத்தவதர இது ஒரு அற்பணவிப்பு. மைஞ்சுவவிடம அவன தக�ண்ட க�தலுக்க 
அற்பணவிப்பு. மைஞ்சு எனக�ற தன க�ததல, அது எவ்வ�ற இருந்ததத�, அதத அவ்வ�தற 
ஒரு ச�னன ச�தததவ� மை�ற்றதமை� இனற� அலலது வவிருமப�மைல அப்படிதய 
ஏற்றக்தக�ண்டிருந்த�ன அவன. அவதனப் தப�றத்தவதர இதறயும க�தலும 
ஒனறத�ன. இதறவனனிடத்த�ல தனதன அப்படிதய உளளது உளளபடி அற்பணவிப்பது தப�ல,
'நவீ உருவ�க்க�ய ந�ன, உனனனில ஒரு ச�ற துளனி ந�ன, உனதனயனற� ந�ன இலதல, நவீ 
ப�ரத்து எனன தசய்த�லும மைனமுவந்து ஏற்றக்தக�ளள ச�த்தமை�யவிருக்க�தறன, என 
சகலமும உனனுதடயது, உன பவினபுலம இலல�மைல எனனனிடம எத�வம இலதல, 
உனனனிடம எனதன அற்பணவிக்க�தறன' எனபத�க  மைஞ்சுவடன�ன க�தலுக்கம தனதன 
அப்படிதய அற்பணவித்த�ருந்த�ன. அவளுடன�ன க�தல�ல 
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முழுதமைய�க நதனந்த�ருந்த�ன. 'உனனனிடம அனபு தசய்யதவ ந�ன பவிறந்த�ருப்பத�ய் 
உணரக�தறன. உனனனிடமை�ருந்து எனக்தகதும தவண்ட�ம. உன வவிருப்பமை�ய் நவீ எததக் 
தக�டுத்த�லும வ�ங்க�க்தக�ளள ந�ன தய�ர. நவீயும எனதனதய ந�தனக்க தவண்டும எனற
ந�ரபந்தமை�லதல. ஆன�ல, உனதனதய ந�தனத்த�ருக்க எனக்க ந�தன ந�ரபந்த�க்கவம 
எனக்க பவிடித்தம. உனக்தகன எப்தப�தும இருப்தபன. நவீ வவிருமபும தூரத்த�ல இருப்தபன. 
உனதனதய ந�தனத்த�ருப்தபன. உன சலனம என கவதல. உன சந்தத�ஷதமை என 
கற�க்தக�ள.' எனபத�ய் அவதளத் தனக்களதள பூஜே�த்த�ருந்த�ன.

அவள வ�டிக்க�டப்பது அவன மைனதத வ�ட்டியது. கண்களனில கண்ணவீர முட்டியது. அவளனின
அப்தப�ததய ந�தலப்ப�ட்தட புரிந்துதக�ளள முடிக�றது. அது அவளனின மைனதத 
கசக்க�ப்பவிழ�யும உணரவகளனின வடிக�ல. அது அப்தப�ததக்க அவளுக்க மை�கவம 
தததவ. தனனுதடய ததலயபீடு அவளனின தவத்தத கதலக்கல�ம. ஒரு தசயற்தகதய 
தத�ற்றவவிக்கல�ம. அதத அவன வவிருமபவவிலதல. அவள�கதவ அததவவிட்டு தவளனிதய 
வரட்டும. தபருமச்தச�னதற பவிரசவவித்தபடி எழுந்த�ன. தமைளனம அவதனச் 
சுற்ற எங்கம ந�தறந்த�ருந்தது.

மைத�யம சதமைக்கப்படவவிலதல. இரவ தநருங்க�க்தக�ண்டிருக்க�றது. அவளுக்க உணவ 
தததவப்படல�ம. தன கழந்ததய�க�ப்தப�ன, த�ய�கவவின கழந்தத பவிரமை�ள� 
பச�தய�டிருப்பதத அவள த�யுளளம சக�ய�து. உணவ தய�ர தசய்த�ல அவளுக்க 
உதவவிய�க இருக்கம எனற எண்ணவியவ�தற உதடமை�ற்ற�வவிட்டு, சதமையற்கட்டிற்கள 
நுதழந்து, அவளுக்க மை�கவம பவிடித்தமை�ன தவண்தடக்க�ய் ச�மப�ர தவக்கத் 
தத�டங்க�ன�ன. அங்க தபட்ரூமை�ல, மைஞ்சுவவின தககளுக்கம தநஞ்சுக்கம இதடயவில 
அந்த தங்க ந�ற ஃப்தரமை�ல நந்த�வவின புதகப்படம அவளது கண்ணவீரில 
நதனந்துதக�ண்டிருந்தததயும, ய�ரும எழுப்ப�மைல, அவள மைனம ' நந்த�வவின க�தலுக்க 
த�ன அருகததயற்றவள எனபத�யும, நந்த� அளவவிற்க்க ஒருவதர க�தல�க்க முடிய�து' 
எனபத�யும அரற்ற�க்தக�ண்டிருந்தததயும அவன அற�ந்த�ருக்கவவிலதல. நந்த�வக்க அது 
தததவயுமை�லதல.

- ramprasath.ram@googlemail.com
பத�வகள, ஏப்ரல 2010  இதழ் 124
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18.  வவிவநதொதன்  - ரதொம்ப்ரசதொத் ( தசன்தனை ) -

அவன இயலபவில அப்படி ந�ற்பவன அலல. ஆன�ல அனற ந�னற�ருந்த�ன, நடுத்ததருவவில.
இடது புறம ஒரு தசக்க�ளக�ரரும, வலதுபுறம ஒரு தமை�தபட்க�ரரும கடந்து தசலதகயவில
இவதன வவிதன�தமை�க ப�ரத்துச்தசலக�னறனர. ஆன�ல, அததப் பற்ற�ய பவிரங்தஞ 
இலல�மைல அவன ப�ரதவக்க ததரிந்த ச�ல தந�டிக்க�ட்ச�கள அப்படிதய ந�னற வவிட்டன. 
ததருவவில தசனறதக�ண்டிருந்த ஏதனதய�ர அவதன வவிதன�தமை�ய் ப�ரத்த�ருக்க, அவனது
ப�ரதவதய� எங்தக� ந�தலகத்த�யவிருந்தது. தக�டு தப�ட்ட அதரதக சட்தடயும, கறப்பு 
ந�ற க�லசட்தடயும மைதறத்த�ருந்த அவன உடல�ல எந்த வவித அதசவம இனற� 
ச�தலய�ய் ந�னற�ருந்த�ன.

அவன ப�ரதவ ச�தறதயடுத்த க�ட்ச�யவில, அவதன தகத�ய�க�டும படிக்க தத�னற�ய து , 
அவள மைட்டுமத�ன. அவள ல�வண்ய�. ச�கப்பு ந�ற சலவ�ரில, ததல ந�தறய 
மைலல�ப்பூவடன, ந�லம ப�ரத்தபடி, நடந்து தசனறதக�ண்டிருந்த�ள. அவதளத்தவவிர 
சுற்ற� இருந்த அத்ததனயும, வவிலக எத்தனனிக்கம பனனிமட்டம தப�லதவ பத�யும அவன 
ந�தனவகளனில. அவளுடன ய�ரும இலதல. தனனிதய த�ன நடந்து தக�ண்டிருந்த�ள. மை�க 
தவகமை�யும இலல�மைல, மை�க தமைதுவ�கவம இலல�மைல, ந�த�னமை�க, 
அவதளத் த�ங்கம ந�லம கூட அவள இருப்தப உணரந்த�ருக்கமை� எனற சந்ததகம 
தக�ளளும வவிதத்துக்க நடந்த�ருந்த�ள. எலல�ம ச�ல தந�டிப்தப�ழுதுகள த�ன.

எங்க�ருந்தத� அவதனத் த�ண்டி கடந்து தப�ன ஒரு கனரக  வ�கனம அவன ப�ரதவ 
தக�ணத்தத கத்தரித்துச் தசலல, துண்ட�க�ப் தப�ன மைறப�த�யவில அவள எங்தக� 
மைதறந்துவவிட்டிருந்த�ள. அவள ப�ரதவயவில பட்ட அத�ரச்ச�யவினனினற 
மைமீளவதற்களள�க, சட்தடன அவள, கண்கதள வவிட்டு அகனறதத ஜேவீரணவிக்க முடிய�மைல, 
அனனிச்தசய�க அவதள ததடத்தத�டங்க�யவிருந்த�ன. அவ ள ந�னற�ருந்த  இட த்த�ல, இருள 
சூழ பூட்டிக் க�டந்த வவீட்டின முன, அக்கம பக்கத்த�ல�ருந்த கதடகளனில, 
இந்தப்புறம, அந்தப்புறம என எந்தப்புறம தந�க்க�னும அவதளக் க�ண வவிலதல.

நடுக்கடல�ல தத்தளனிக்தகயவில, தூரத்தத ததரிந்து, உயவிர பவிதழப்பதற்க�ன நமபவிக்தகயூட்டி 
பவின அப்படிதய ப�ரதவயவினனினற மைதறந்து தப�ன கப்பதலப் தப�ல உணரந்த�ன. அவதன
வவிட மனற வயது மத்தவளனிடம தனக்க ஏன இந்த மை�த�ரிய�ன ஒரு 
உணரவ எனற அந்த தநரம அவனுக்க தத�னற�ன�லும, 'இப்படித்த�ன கடந்த ந�னக 
வருடமை�ய் தத�னறக�றது, ஆன�லும இது மை�றவதற்க�லதல, மை�றவதும பவிடித்தமை�லதல' 
எனபத�க அவனுக்க தத�னற�யது வழக்கமதப�ல.

மைனத்த�ற்க எது ச�சுவதம எனபது பல சமையங்களனில ஒரு முரணவின பவிமபமை�கதவ 
இருக்க�னறது. அவனுக்க அவள பவிடித்தம. இத்ததனக்கம இந்த ந�னக வருடங்களனில 
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எத�ரவவீட�க இருந்ததப�த�லும அவளுடன அவன தபச�யது இலதல. தபசதவனற 
அவன முயனறத�லதல. அவள தமைல அவன க�தல வயப்பட்டிருக்கவவிலதல. தத�ழ� 
எனறதழத்த�ட அவளுடன தபச�யுமை�ருக்கவவிலதல. வல�யப் தப�ய் 
அற�முகப்படுத்த�க்தக�ளளதவ�, தபசதவ� க�ரணங்களனிலதல.

வலுக்கட்ட�யமை�ய்க் ஒரு உறதவ வளரத்து அதற்க க�தல எனற தபயரிட்டு உலவ 
அவனுக்கத் தததவகள இருக்கவவிலதல. ஆன�ல அவதளப் ப�ரத்துக்தக�ண்டிருக்க 
பவிடிக்க�றது. அத�ல ஏதத� இருக்க�றது. மைனம தலச�னது மை�த�ரி, வர தவண்டிய 
இடத்துக்க வந்த�யவிற்ற எனபது தப�ல. பூரவ தஜேனமை பந்தமை�க இருக்கதமை� எனற கூட 
அவ்வப்தப�து தய�ச�த்த�ருக்க�ற�ன.

அவதளப் ப�ரக்கம தப�து ஒரு அதமைத� கலந்த ச�சுவதம மைனத�ல பரவக�றது. அந்த 
தநரம அது தப�தும. எந்த தபச்சும தவண்ட�ம. தபச� எனன�கப்தப�க�றது. இந்தப் 
ப�ரதவயவில, ஆயவிரம தக�டி க�தலகள கூடுதமை. அவ்வப்தப�து இவன புறமை�க அவள 
த�ருமபுவது தப�துதமை. அது தனதனப் ப�ரக்கவ�, சசீ சசீ தவற ய�தரதய� ப�ரக்கவ�? இப்படி
ஏன தய�ச�க்கதவண்டும? தக�யவிலுக்க தப�க�தற�ம. அமப�ள தனதனப் ப�ரக்க�ற�ள�? 
இலதலய�? எனபது அன�வச�யம. அமப�ளனின தமைல த னக்க பக்த� இருக்க�றது. அந்த 
பக்த�க்க உண்தமைய�ய் இருத்தல தப�தும. அது தப�தும த னக்க எனபத�கமதப�து, 
அமப�ள எததப் ப�ரக்க�ற�ள, எப்படிப் ப�ரக்க�ற�தளனதறலல�ம கண்தடன�? எததயும 
எத�ரப�ரக்க�மைல அனபு தசலுத்துவத�ல இது அடங்க�ப்தப�கமை�? உண்தமையவில அப்ப டி அனபு
தசலுத்துவ துத�ன அவ ன இய லபு அலல து அவ ன வவிருப்ப ம. வவிருப்ப தமை 
இய லப�க�யவிருக்க ல�ம. அததன அவன தன இயலதபன ந�தனத்த�ருக்கல�ம. அவ ள 
ப�ரதவயவில அக ப்ப ட வவிலதல. அவ ன ப�ரதவ மைமீண்டும மைமீண்டும அதலப�ய்ந்த து. ஆற 
மை�த ங்க ளுக்க முனபு வவீடு மை�ற்ற� தசனறவவிட்டது அவ ள கடுமப ம. அனற�ல�ருந்து இந்த  
ததடல. அவ தள தப�கம இட தமைலல�ம ததடும தவத தன. க�ணும தபண்க ளனிதலலல�ம 
அவ தளத் ததடும பவிர ங்தஞ. இனற அவதள எத�ரபடுதகயவில, எத�ரபட்டது அவள த�ன� 
என அவத�னனிக்தகயவிதலதய, அவள மைதறந்துவவிட்டிருந்த�ள. எங்தகய�வது அவதள 
மைமீண்டும ப�ரத்த�ட மை�ட்தட�மை� என ஏங்க�யது அவன மைனம. சதளக்க�மைல இங்கமைங்கம 
ப�ரத்தபடிதய இருந்த�ன அவன.

கதறத்தபடி ஓடும ந�ய், தபப்பர தப�றக்கம ச�றவன, தனனிதய சுழலும க�ற்தற�டு தசரந்து
சுழலும கப்தப க�க�தங்கள, தகயவில க�ய்கற�க்கூதடயுடன கடந்து தப�கம 
கடுமபப்தபண்கள என எலதல�ர மைத்த�யவிலும அவதளத் ததடிக்தக�ண்தட ததரு 
முதனக்க வந்துவவிட்டிருந்த�ன. அந்தத் ததரு இருபுறமும பவிரிந்தது. அத�ல வலது புறம 
பவிரிந்த ததருவவில அவன ப�ரதவ படரந்த தப�து அவள மைமீண்டும அகப்பட்ட�ள. அதத 
ச�கப்பு ந�ற சலவ�ர. அவதள மைமீண்டும கண்ண�ல கண்டது மை�கவம சந்தத�ஷமை�க 
இருந்தது. மைனதுக்க இதமை�க இருந்தது. இதயத்த�ன மதலயவில எரியத் தத�டங்க�ய ஏதத� 
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ஒரு ஜ்வ�தல மைமீது பனனிக்கடம கவவிழ்ந்தது தப�ல�ருந்தது. அவளனின வச�ப்பவிடம 
ததரிந்துதக�ளளும ஆவல�ல அவதளத் தத�டரல�ன�ன. அவள, அவன ப�ரதவக்க, 
க�ற்ற�தல மை�தந்தபடி, அருக�தமையவில இருந்த தக�யவிதல தந�க்க�ச் தசனற 
தக�ண்டிருந்த�ள. அவள பவினன�தலதய அவனும தசனற�ன. அவ ன தவக த்த�ல, அவ தள 
தக�யவிலுக்க முனன தமைதய ச ந்த�த்து வவிடுதவ�தமை� என த் தத�னற�ய து. அது ந�ள வ தர 
தபச�த  அவ ளனிட ம த�டீதரனற எனன  தபசுவ து. அவ னுக்க ஒனறம தத�னற வவிலதல. 
பவிற்ப�டு தபச ல�ம, இப்தப�ததக்க அவ ளனின இருப்பவிட ம அற�ய ல�தமைனற சற்தறன தவகம
கதறத்து ந ட க்க ல�ன�ன. ச�தலதய�ர ம ஒரு வவீட்டின முகப்புக்கதவவில கட்டப்பட்டிருந்த 
ந�ய் அவதளயும, சற்ற பவினன�தலதய வரும அவதனயும ப�ரத்து எனன ந�தனத்ததத�, 
கதறக்கத் தத�டங்க�யது. அவ ள தக�யவிதல தநருங்க�ன�ள. அவ னும 
பவினன�தலதய தநருங்க�ன�ன. அவ ள ச ட்தடன  வ ல துபுற ம த�ருமபவி, தக�யவிதல 
ஒட்டியவிருந்த  வவீட்டினுள நுதழந்த�ள. அதுத�ன அவ ள வவீட�க  இருக்க  தவண்டும. அவ ன 
ந�தனத்துக்தக�ண்ட�ன. இத்த தன ப க்க மை�க வ� இருக்க�ற�ள. இது ந�ள வ தர எப்ப டி 
க வ னனிய�து தப�தன�ம என  ஆச்ச ரிய ம தக�ண்ட�ன. வவீட்டு வ�ச ல�ல நவீர ததளனித்து 
தக�ல மை�ட ப்ப ட்டு, அந்த  தக�ல ப்தப�டிதய ச�ல  எறமபுக ள ஓர ஓர மை�ய் தமை�ய்த்த�ருந்த ன . 
வவீடு, முக ப்பவில�ருந்து, துளச� மை�டத்தத தமையமை�கக் தக�ண்ட, பலதவற 
பூச்தசடிகள ந�தறந்த, சசீர�க  ந தடப�தத அதமையப்தபற்ற  தத�ட்ட த்ததத் த�ண்டி, 
உளவ�ங்க�யவிருந்த து.

அவ ன, உளதள தசலவ த� தவண்ட�மை� எனற  த ய ங்க�ய வ�தற ந�னற�ருந்த�ன. 
எனன தவனற தச�லல�ச் தசலவ து எனற தய�ச�த்த ப டிதய ந�னற�ருந்த�ன. ச ரி, வவீட்டினுள 
ய�தரனும ததனப டுவ�ரக ள. மை�மை�தவ�, அத்தததய� ய�தரனும ததனப ட்ட�ல ந ல ம 
வவிச�ரித்த ப டி அற�முக ம தசய்த வ�தற பவிர தவச�க்க ல�ம என எண்ணவிய வ�தற அவ ன 
தத�ட்ட த்ததத் த�ண்டி வவீட்டினுள ப�ரதவதய தசலுத்த�ய  தப�து அததக் க�ண  தநரந்த து.
அவ ள த தல ந�தறய  மை லல�ப்பூவட ன ப ச்தச த�வ ணவியவில ச�ரித்த  முக மை�ய் 
இருந்த  புதகப்ப ட த்தத சுற்ற� மை�தல அணவிவவிக்க ப்ப ட்டு எரிந்து தக�ண்டிருந்த  ந�தலயவில 
இர ண்டு ஊதுவ த்த�க ள தக�லுத்த ப்ப ட்டு புதகப்படத்ததத் த�ங்க�யவிருந்த சட்டத்த�ல 
தசருக ப்ப ட்டிருந்த ன .

அந்த ப் புதகப்ப ட த்த�ன மைமீது அவ ன ப�ரதவ ந�தல தக�ண்டிருக்க , அவ ன மைமீண்டும 
வவிதந�த ன�க�யவிருந்த�ன.

ramprasath.ram@googlemail.com
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19.  (ஒரு) மதொற்றம்  - தமயந்ததி கதிரிதரன் - ஆஙகதிலத்ததிலதிருந்து தமதிழதில் : லததொ 
ரதொமகதிருஷ்ணைன்

[ கூர 2010 கனட�க் கதல இலக்க�ய மைலருக்க�க தமையந்த� க�ரிதரன�ல ஆங்க�லத்த�ல 
எழுதப்பட்டு எழுத்த�ளர லத� ர�மைக�ருஷ்ணன அவரகள�ல தமை�ழ�க்கம தசய்யப்பட்டு 
பவிரசுரிக்கப்பட்ட ச�றகதத. இங்க தமை�ழ் தமை�ழ�தபயரப்தபயும இதன ஆங்க�ல 
மலத்த�தனயும ஒருதசர வ�ச�க்கல�ம. ]

இருள ஒரு தப�ரதவதயப் தப�ல எனதனச் சுற்ற�க் கவவிந்து தப�ரத்த�யது. உண்தமையவில, 
அது ஒரு தப�ரதவ த�ன. எனறம ப�துக�ப்ப�ன கருவதறத்தத�ற்றந�தலயவில எனதன 
சுருட்டிக்தக�ண்டிருந்ததன.அந்த தச�கச�ன, கதகதப்ப�ன தப�ரதவ ஒரு புதுத் த�ய் 
தனனுதடய கழந்தததய அரவதணத்துக் தக�ளவததப் தப�ல எனதனத் 
தழுவவிக்தக�ண்டது. அந்தப் ப�துக�ப்புணரவ எப்தப�துதமை தத�ல�ன அந்த தமைனமைடிப்புகளனின
நடுதவ அதமைந்த�ருக்க�றது; கழந்தததயப் தபற்தறடுத்தத�ல இனனும 
கூடுதல�க தமைனதமைய�க்கப்பட்ட, அடரவ�க்கப்பட்டஅந்தப் புதுத்தத�ல�ன 
தமைனமைடிப்புகளனில. கழந்தத பவிறந்தவடதனதய, அந்த உணரவ எனதறக்கமை�ய் அந்தத் 
த�யவிடம ந�தலதக�ண்டுவவிடுக�றது – பவிளதளப்தபற்ற�ன தப�து உடல�ல தசரும 
அத�கப்படிய�ன தக�ழுப்புச்சத்து தப�ன பவிறகம கூட.இருள ஒரு தப�ரதவதயப் தப�ல 
எனதனச் சுற்ற�க் கவவிந்து தப�ரத்த�யது. உண்தமையவில, அது ஒரு தப�ரதவ த�ன. எனறம 
ப�துக�ப்ப�ன கருவதறத்தத�ற்றந�தலயவில எனதன சுருட்டிக்தக�ண்டிருந்ததன.அந்த 
தச�கச�ன, கதகதப்ப�ன தப�ரதவ ஒரு புதுத் த�ய் தனனுதடய கழந்தததய 
அரவதணத்துக் தக�ளவததப் தப�ல எனதனத் தழுவவிக்தக�ண்டது. அந்தப் ப�துக�ப்புணரவ
எப்தப�துதமை தத�ல�ன அந்த தமைனமைடிப்புகளனின நடுதவ அதமைந்த�ருக்க�றது; கழந்தததயப் 
தபற்தறடுத்தத�ல இனனும கூடுதல�க தமைனதமைய�க்கப்பட்ட, அடரவ�க்கப்பட்டஅந்தப் 
புதுத்தத�ல�ன தமைனமைடிப்புகளனில. கழந்தத பவிறந்தவடதனதய, அந்த உணரவ 
எனதறக்கமை�ய் அந்தத் த�யவிடம ந�தலதக�ண்டுவவிடுக�றது – பவிளதளப்தபற்ற�ன தப�து 
உடல�ல தசரும அத�கப்படிய�ன தக�ழுப்புச்சத்து தப�ன பவிறகம கூட.

ந�ன இனனமும எனனுதடய ப�ட்டியவின முக்க�ல�தயவவிட உயரமை�க�வவிடவவிலதல. 
மைற்றவரகளுக்க அலலது தனக்கப் பயனபடும வதகயவில உறத�ய�க, த�டமை�க 
இருக்கதவண்டி பதழய ச�ந்தூர மைரத்த�ல�ருந்து தவட்டிதயடுத்தத ஒரு துண்தடக்தக�ண்டு 
அவள தய�ர தசய்தது. அந்த முக்க�ல� ச�னனத�க இருந்தது. ந�னும த�ன. அநத 
சமையத்த�ல எனனுதடய தங்தக பவிறந்த�ருக்கவவிலதல. எனதவ, ந�ன மைற்றவரகளுக்க 
அலலது எனக்தக கூட எப்படி உறத�யும த�டமுமை�க இருக்கதவண்டும எனபது 
எனக்கத் ததரிந்த�ருக்கவவிலதல. எலல�வற்ற�ற்கம எனனுதடய தபற்தற�ரகதளச் 
ச�ரந்தபடியவிருந்ததன. ஏதனனனில, அது மைட்டுதமை ந�ன எனன தசய்யதவண்டுதமைனற 
எனக்கத் ததரியதவண்டிய தததவய�க இருந்தது. ச�ரந்த�ருத்தல. அவரகதளச் 
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ச�ரந்த�ருத்தல. ஏதனனனில, அவரகள ப�துக�ப்ப�ரகள எனற எனக்கத் ததரியும. ஆன�ல, 
இனற அப்படியவிலதல.

ந�ள வழக்கமதப�ல த�ன ஆரமபமை�னது. தமைகமட்டத்தத�டு, தக�ஞ்சமதப�ல சூரியன 
எட்டிப்ப�ரத்துதக�ண்டிருக்கமபடிய�க. ஜேனனலகளுக்கப் பக்கத்த�ல எனனுதடய 
ச�ய்வவிருக்தகயவில தக�ணலமை�ணல�க எனதனக் க�டத்த�யவிருந்ததன. அது 
எனனுதடய புதுந�ளனின தத�ட்டில�க�யவிருந்தது (அதற்கப் பவிறக அது எனக்கத் 
தததவப்படவவிலதல எனபது தவளனிப்பதட). பதழய இலக்க�யநூலகளனில நமைக்கக் 
க�ணக்க�தடக்கதமை, அது தப�னற அழக�ன தகய�ல தவீட்டப்பட்ட ச�த்த�ரங்கதளக் தக�ண்டு
மை�கந்த பவிரியத்தத�டு அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு புத்தகத்ததப் படித்ததன.அந்த வயத�ல 
ந�ன தவறம படங்கதள மைட்டுதமை வ�ச�த்துக்தக�ண்டிருந்ததன, க�ரணம 
அப்தப�ழுததலல�ம எனக்க “வ�ஷ்-ரூம” (சுத்த�கரிப்பு அதற) எனற வ�ரத்தததய 
மைட்டுதமை எழுத்துக்கூட்டிப் படிக்க, அரத்தம புரிந்துதக�ளளத் ததரிந்த�ருந்தது. க�லம 
தசலலச்தசலல ந�ன ந�தறய வ�ரத்ததகதளக் கற்றக்தக�ளதவன எனபதும எனக்கத் 
ததரிந்த�ருந்தது.

ந�ன த�னசரி உண்டு வளரந்த�ருக்கம உணதவ – ச�தம, கற� – அமமை� 
சதமைத்துக்தக�ண்டிருந்த�ள. த�னமும ந�ன அரிச�ச்ச�தம, கற�தய உண்பது வழக்கமை�க 
இருந்தது. உண்தமைய�கதவ தச�லக�தறன, இது ருச�மைரத்துப் தப�வத�லதல; இது 
தவறதமை, ஒரு சமபவிரத�யமை�க, ஒரு தசமௌகரியமை�க, ஒரு எத�ரப�ரப்ப�க மை�ற�வவிடுக�றது. 
உணவவில தசரக்கம நறமைணப்தப�ருட்களனின வ�சதன வவீடு முழுக்கப் பரவவியது. ந�ன 
கற�ப்பவிட்டதுதப�ல, அது ஒரு வழக்கமை�ன ந�ள த�ன. ஒதரதய�ரு வவிஷயம 
தவவிரத்து. அனற சலதவந�ள. எலல� சலதவந�ளகதளயும தப�லதவ அனறம ந�ன 
கசீழ்தளத்த�ற்க, அங்களள தப�து சலதவயதறக்க அமமை�தவ�டு தசரந்து தப�ய்வர 
தவண்டும. எங்களுதடய கடியவிருப்பு இருந் த அடுக்கமை�டிக் கட்டிடம உங்களுக்கத் 
தததவய�ன அதனத்ததயும தனது சுவரகளுக்களள�கதவ தவத்த�ருந்தது; ஒரு சலதவ 
அதற, கப்தப கூளங்கதள அகற்றம அதற, ய�ருக்கம புரிய�த ஒரு தமைலதள அதற, 
ய�ரும புரிந்துதக�ளள வவிருமப�த ஒரு ததரயடித்தளம, தவவிர, நவீச்சலகளம 
இலதல. அது பரவ�யவிலதல. எப்படியவிருந்த�லும, எனக்க நவீந்தத் ததரிந்த�ருக்கவவிலதல.

சலதவ அதறக்கச் தசலவததனற�ல எனக்க எப்தப�ழுதுதமை தக�ஞ்சம பரவசமை�ய், 
படபடப்ப�ய் இருக்கம. எப்தப�ழுதுதமை ந�ங்கள அங்தக ச�ல தபதரப் ப�ரப்பதுண்டு. 
தபருமப�லும வயது முத�ரந்த தபண்மைணவிகள. அவரகள எனதன எப்தப�ழுதுதமை 
அனபு ப�ர�ட்டி ஏகத்துக்கக் தக�ண்ட�டின�ரகள. உண்தமையவிதலதய, அது மைனதத மை�கவம 
ஈரக்கம வவிஷயம. அவரகள எனனுதடய ஒருக�லத்த�ல தக�ழுதக�ழுதவனற�ருந்த 
கனனங்கதளக் க�ளளனி எனக்க இனனிப்புகள தருவ�ரகள. ந�ன 
அவற்தறதயலல�ம இயலப�க எடுத்துக் தக�ண்டு வவிடுதவன. ஆன�ல, எனனுதடய 
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தபற்தற�ரகள ந�ன ந�கரீகமை�க நடந்துதக�ளள தவண்டும எனற எனக்கக் 
கற்றத்தந்த�ருந்தத�ல ந�ன கண்ணவியமை�க நடந்துதக�ளள தவண்டும எனபது எனக்க 
ஞ�பகமை�ருந்தது. வழக்கமை�க ந�ன அந்த இனனிப்புகதள தயலல�ம என பற்கள�ல அதரத்து 
தந�றக்க�(ந�கரீகமை�க நடந்து தக�ளவத�கக் க�ட்ச�யளனித்தவ�தற) தகயவில க�தடத்தவடன 
அவற்தற வவிழுங்க�த் தவீரப்தபன. அவரகள எப்தப�ழுதுதமை எனதனப் 
ப�ரப்பத�ல ஆனந்தமைதடவத�கத் தத�னறம. ந�ன தபருதமை பபீற்ற�க்தக�ளவத�க 
ந�தனக்கதவண்ட�ம. உளளது உளளபடிதய கூறக�தறன – ஆன�ல, ந�ன 
தச�லவததப்தப�ல த�ன எலல�ம இருந்தது. அவரகள தவற எந்தக் கழந்ததக்க�வது 
இனனிப்பு வழங்க�யவிருப்ப�ரகள� எனபது சந்ததகதமை. தக�டுத்த�ருக்க மை�ட்ட�ரகள எனற 
நமபதவ எனக்க வவிருப்பம..

வழக்கமை�கச் தசலவதுதப�ல சலதவயதறக்கச் தசலல எனனுதடய அமமை� எனதன 
அதழப்பதற்க�கக் க�த்துக்தக�ண்டிருந்தபடி எனனுதடய ச�ய்வவிருக்தகயவில தச�ரந்து 
படுத்துக்க�டந்ததன ந�ன. ந�ன படித்துக்தக�ண்டிருப்பத�ய் ப�வ்ல� தசய்துதக�ண்டிருந்ததன
எனபது அவளுக்கத் ததரிந்த�ருந்தது. ந�ன ய�தரயும ஏமை�ற்ற�க்தக�ண்டிருக்கவவிலதல.

ஒருதவதள, அவள எனதன தவண்டுதமைனதற தவவிரக்க�ற�தள� எனனதவ�. ஒருதவதள 
ந�ன படிப்பதுதப�ல ப�வதன தசய்துதக�ண்டிருந்தத�ல எனதனக் கடுப்தபற்றவதற்க�கதவ
அவள சலதவயதறக்க ந�தள தசலவத�க இருக்க�ற�தள� எனனதவ�. 
இப்படிதயலல�ம அபத்தமை�ன எண்ணங்கதள ந�ன ஓடவவிட்டுக்தக�ண்டிருந்ததற்க, அமமை� 
எனனனிடம வந்து அவளுக்க ஏற்கனதவ எனனுதடய பத�ல ததரிந்த�ருந்த அந்தக் 
தகளவவிதயத் தனனுதடய த�ய்தமை�ழ�யவில தகட்கமவதர எனதன சுறசுறப்ப�க 
தவத்துக்தக�ளவது த�ன முக்க�ய தந�க்கமை�க இருந்தது: “ எனதன�டு வந்து துணவிகள 
சலதவ தசய்யப்படுவததப் ப�ரக்கதவண்டுதமைனற உனக்க ஆதசய�க இருக்க�றத�?”

ஆன�ல, அதற்க பத�ல அமமை� இவ்வ�ற கூற�ன�ள: ந�ன கசீழ்த்தளத்த�ற்கச் தசனற 
துணவிகதளதயலல�ம சசீக்க�ரமை�க சலதவ இயந்த�ரத்த�ல தப�ட்டுவவிடுக�தறன. இனற 
எனன�ல அங்தக அத�க தநரம இருக்க முடிய�து. தவற தவதலகள இருக்க�னறன. 
நவீ இங்தகதய இரு. ந�ன உடதனதய த�ருமபவிவந்து வவிடுதவன. சரிய�?”

இது எனன தபத்த�யக்க�ரத்தனமை�ன தபச்சு? ந�ன உடதனதய அடக்கமை�ட்ட�மைல 
கத்த�வவிட்தடன. “ அமமை�, அது ப�துக�ப்பவிலதல -- துணவிகளுக்க! ய�ர�வது அவற்தறக் 
களவ�டிவவிடுவ�ரகள”.

“ நவீ தச�லவது அபத்தம, நமமுதடய உளள�தடகதள ய�ரும த�ருட வவிருமபமை�ட்ட�ரகள!”,
எனனுதடய அமமை� தகல�ய�கச் ச�ரித்த�ள. அவள தச�னனது சரித�ன. எனனுதடய 
தச�ந்த ஜேட்டிதயத்
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த�ருடக்கூட ந�ன வவிருமபவியத�லதல. அமமை� எங்களுதடய அழுக்கமட்தடதய 
தநரத்த�ய�கப் தப�ட்டலம கட்டிதயடுத்துக் தக�ண்டு ந�ன அவதளத் தடுத்துந�றத்த 
முற்படுவதற்க முனப�கதவ, வவிதடதபறவத�ய் எனதன முத்தமை�ட்டுவவிட்டுச் 
தசனறவவிட்ட�ள. தவண்டுதமைனதற த�ன அமமை� அப்படிச் தசய்த�ள எனபதத ந�ன 
அற�ந்த�ருந்ததன.

அவள எனதனவவிட்டுச் தசனறவவிட்ட�ள. மைணமட்டப்பட்ட உணவப்பண்டங்களனின வ�சதன
இனனமும க�ற்ற�ல பரவவியவிருந்தது, எனற�லும அது ஒரு த�க்கற்ற வ�சதனய�க 
அதமைந்தது. அதற்கதமைலும எனன�ல படிப்பதுதப�ல ப�தவ தசய்துதக�ண்டிருக்க 
இயலவவிலதல; அந்த கரிக்கட்தடசக்தக�ட்டுருவங்கள இப்தப�து வவிடுவவிக்கப்படதவண்டிக் 
க�த்துக்தக�ண்டிருக்கம தப�ற�யவிலகப்பட்ட உருவங்கள�ய் மை�ற�ன. ந�ன அவற்தற 
வவிடுவவிக்க வவிருமபவவிலதல. சூரியன தமைகங்களூட�ய் எட்டிப்ப�ரக்கத் துணவியவவிலதல; 
அதுவம அச்சத்த�ல�ழ்ந்த�ருந்தது. ந�ன அதமைத�ய�க, எனனில துரிதமை�க ஜேனனலகளுக்க 
அருக�ல இருந்த ச�ய்வவிருக்தகயவில�ருந்து எனதன வவிலக்க�க்தக�ண்டு அதறயவின 
கறக்க�ய் ப�ய்ந்து தசனற எனனுதடய படுக்தகயவில ஓடி வவிழுந்ததன.

ஆக, அங்தக, அதத� ந�ன எனனுதடய த�யவிடமை�ருந்து எனக்கக் க�தடக்கம ப�துக�ப்புக்க 
இதணய�ன ஒரு ப�துக�ப்தப பதற்றத்தத�டு ததடியவ�ற எனனுதடய தப�ரதவகளனின 
கசீழ் க�டந்ததன. ஏறத்த�ழ ஒரு மைணவி தநரம முடிந்துவவிட்டத�கத் தத�னற�யது’ பவின, 
த�ருமபவம, எனக்க வ�ரத்ததகதளயும, தநரத்ததயும எப்படிப் படிப்பது எனற 
ததரிந்த�ருக்கவவிலதல. இனனமும இருந்துதக�ண்டிருந்தது என ந�ன அற�ந்த�ருந்த 
சூரியதவ�ளனியவில படுத்துக்தக�ண்டு சுகம அனுபவவித்துக் தக�ண்டிருக்கவவிலதல. எனதன 
மைனமைக�ழ தவப்பதற்க�க மைட்டுதமை இருப்பத�க ந�ன அற�ந்த�ருந்த அந்தக் 
தக�ட்தட�வவியங்கதள ந�ன ரச�க்கவவிலதல. எனனுதடய தப�ரதவக்களளனிருந்து, அத�வது,
சூரியவன கனத்த தமைகத்த�ரளனில�ருந்து எட்டிப்ப�ரக்கத் துணவீயவவிலதல எனற ந�ன எப்படிக்
கருதததனதன� அவ்வண்ணதமை., எட்டிப்ப�ரக்க ந�ன துணவியவவிலதல

எனனுதடய படுக்தகயவின ஒரு ப�துக�ப்ப�ன எனனில தனனிய�க அப்ப�ல ஒதுங்க�ய 
மதலயவில எனதனப் புததத்துக்தக�ண்தடன. இங்தக கண்டிப்ப�க ப�துக�ப்ப�கத்த�ன 
இருந்தது. எனற�லும, அது த�ன உண்தமையவில தசய்யதவண்டிய ஒனற�? 
எனனுதடய மைனத�ல இடமதபற்றவவிட்ட அந்தக் தகவதர உருவங்கதள�டு எனன�ல 
வவிதளய�ட முடிந்த�ருக்க�து. எனனுதடய அமமை� த�ருமபவிவருவ�ள எனற அவள 
வருதகக்க�ய் இருளனின ந�ச்சயத்த�ல க�த்த�ருப்பது எனனுதடய ந�தளக் 
கழ�ப்பதற்க�ன வழ�தயயலல. எனதன ந�தன ஒரு ந�ச்சயத்த�ல ஒளனித்துக்தக�ண்டிருப்பது 
எந்தவவிதத்த�லும வ�ழ்க்தகய�க�து. எனது அமமை� தந்த அந்த நவீடித்த�ருக்கமபடிய�ன 
கதகதப்தப எனனுதடய தப�ரதவ எனக்கத் தரவவிலதல.
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அது தவறம ஒரு தப�ரதவ மைட்டுமத�ன. களனிர�க இருக்கம தநரங்களனில நமதமை 
கதகதப்ப�ய் தவத்துக்தக�ளள உதவமபடிய�ன மைனனிதன�ல தய�ரிக்கப்பட்ட ஒரு 
துண்டுத்துணவி. அவ்வளவ த�ன. உதவவிதசய்யும கரம மைட்டுதமை: எலல� ந�ட்களுக்கம ந�ம 
ச�ரந்த�ருக்க் முடிந்த ஊனறதக�ல அலல.

ந�ன எனதன தப�ரதவகளுக்களளனிருந்து நழுவவி தவளனிதயக�தனன. ந�ச்சயமை�னதமை 
இனனமும எனனுதடய மனத�ன மதல முடுக்ககளனில வ�ழ்ந்துதக�ண்டிருந்தது, 
எனற�லும சூரியன இனனமும அங்தகதயத�னனிருந்தது. அதனுதடய கத�ரகள 
த�தரச்சசீதலயவினூட�ய் , அது எப்தப�தும தசய்வதுதப�ல- உளதள கச�ந்து பரவவின. மை�கவம 
கவனமை�க எனனுதடய அதசவகதள/ நகரவகதள படுக்தகயவில�ருந்து தவளனிதயற்ற� 
எனனுதடய ச�ய்வவிருக்தக தப�ருந்த�யமைரந்த�ருந்த வரதவற்பதறக்கள 
நுதழந்துதக�ளளுமபடிய�கத் த�ட்டமை�ட்டுச் தசயலபடுத்த�தனன.ந�ன முனபு 
அச்சுறத்துவத�க ந�ன உணரந்த பக்கத்த�ல அந்த நூல த�றந்துக�டந்தது. எலல�தமை தவக 
இயலப�க இருந்தன.

ச�ல சமையங்களனில ஒருவருதடயததய�ன முட்ட�ளதனம, தனததய�ன அற்பத்தனங்கள 
கற�த்த பவிரக்தஞ மைட்டும ஒருவரிடம கடிதயற�வவிட்ட�l தல தப�துமை�னது – அதன பவின 
அவருதடய நடவடிக்தககள மை�ற்றமைதடந்துவவிடும.

எனனளவவில அது ந�ச்சயம தப�துமை�ன தநரம த�ன.

எனனுதடய அமமை� தப�ய்வர சுமை�ர ஐந்துந�மை�டங்கள த�ன ஆக�யவிருந்தது. தகயவில அந்த 
வயது முத�ரந்த தபண்மைணவிகளனில ஒருவரிடமை�ருந்து க�தடத்த�ருந்த, தநரத்த�ய�கப் 
தப�த�யப்பட்டிருந்த எலுமை�ச்தசமைஞ்சள ந�ற இனனிப்புப்பண்டத்ததக் 
தகயவிதலடுத்துக் தக�ண்டு த�ருமபவி வந்துவவிட்ட�ள.அதத, ந�கரீகமை�க நடந்துதக�ளள 
ஏறத்த�ழ மைறந்துவவிட்ட அளவவில, இயலப�க அவளுதடய தகயவில�ருந்து பற�த்துக்தக�ண்டு
என அமமை�வக்க நனற� கூற�தனன (ஆம, அதத ந�ன 
ந�தனவதவத்த�ருந்ததன). அந்த இனனிப்புப்பண்டம அதுவ�கதவ கதரந்துதப�கமவதர என 
ந�க்க�தலதய அமைரந்த்த�ருக்க மைக�ழ்ச்ச�தய�டு ந�ன அனுமைத�த்த ந�ள அது.
*
நனற�: கூர 2010 மைலர

Short Story: A CHANGE  By Thamayanthi Giritharan
Darkness wrapped around me like a blanket. Actually, it was a blanket. I had curled myself
into the ever-safe fetal position. The plush, warm blanket hugged me like a new mother 
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hugs her child. That feeling of protection was always in between those soft folds of skin; 
the new skin that was made softer and thicker with childbirth. As soon as the child is born,
that feeling remains with the mother forever – even after the baby fat is gone. Darkness 
wrapped around me like a blanket. Actually, it was a blanket. I had curled myself into the 
ever-safe fetal position. The plush, warm blanket hugged me like a new mother hugs her 
child. That feeling of protection was always in between those soft folds of skin; the new 
skin that was made softer and thicker with childbirth. As soon as the child is born, that 
feeling remains with the mother forever – even after the baby fat is gone.

I was not yet taller than my grandmother’s stool, a wooden piece she whittled out of old 
oak. The stool was small, and so was I. My sister was not born yet so I did not yet 
understand how to be strong for others, or for myself. I relied on my parents for everything
because that was all I needed to know how to do. Rely. Rely because I know they will 
protect. But not today.

The day started as a normal day, cloudy with a bit of the Sun peeking through. I was 
sprawled on my couch next to the windows, which became my new day crib (apparently I 
did not need it anymore). I read a book fondly decorated with the rich, hand-drawn 
illustrations you would find in the old classics. At this age, I just read images since I only 
knew how to read the word “WASHROOM” and understand what it meant. I knew I would 
learn more words with time.

My mother was cooking the food I have grown with, rice and curry. I ate rice and curry 
every day. Honestly, this does not become bland; it just becomes a custom, a comfort, an 
expectation. The spicy aromas pervaded the apartment. Like I said, it was a normal day, 
except for the fact being that it was Laundry day and, like every Laundry day, I was to 
accompany my mother downstairs to the communal laundry room. Our apartment building had
everything you needed within its walls: a laundry room, a garbage disposal room, an attic 
no one understood, a basement no one wanted to understand, and no swimming pool. That
was okay, I didn’t know 
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how to swim anyway.

I was always a bit excited to go to the laundry room. We always saw some people there, 
mostly elderly ladies. They always found me adorable. It’s quite fascinating really. They’d 
pinch my once-chubby cheeks and give me sweets. I’d take them with ease – but I 
remembered to be polite because my parents taught me to be civil. I would usually crunch 
them with my teeth (while appearing civil) and gobble them up almost instantly. They always
seemed happy to see me. I’m not being pompous; it was just the way it was. I wonder if 
they gave candy to the other little kids. I shall hope not.

I was languishing on my couch waiting for my mother to summon me for the routine trip to
the laundry room. She knew I was pretending to read; I was fooling no one. Maybe she 
was purposely avoiding me. Maybe she was to do the laundry tomorrow just to spite me 
because I was fake reading. Of course, I was thinking such ludicrous thoughts so I could 
keep myself busy till my mother would ask in her native tongue a question she already 
knew the answer to, “You want to come watch clothes being washed with me?”

Instead, she said this, “I will go downstairs and quickly put the clothes in the washer. I 
can’t stay there long today because there’s other work to do. Just stay here and I’ll be 
right back, okay?”

What was this crazy talk? I immediately burst out, “Amma, that’s not safe… for the clothes! 
Someone will steal them!”

“Silly, no one will want to steal our underwear!” my mother giggled. She was right. I didn’t 
even want to steal my own underwear. She deftly packed up the dirty load and kissed me 
goodbye before I could stop her. I knew she did that on purpose.

She left me. The smell of spicy foods still hung in the air, but it was a forlorn scent. I 
couldn’t pretend to read anymore; the charcoal sketches now became trapped figures waiting
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to be released. And I didn’t want to release them. The Sun did not dare peek through the 
clouds; it too was frightened. I quietly, but quickly, removed myself from the couch next to 
the windows and darted across the room and dove into my bed.

So here I was, under my covers frantically searching for a protection equivalent to my 
mother’s. An hour seemed to have passed; then again, I didn’t know how to read words or
time. I didn’t bask in the sunlight I knew still existed and enjoy myself with those hand-
drawn images I knew were there to only entertain me. I did not dare to peek out of my 
covers, like how I thought the Sun dared not to peek through the thick of cloud.

I had burrowed myself within a safe, but isolated, corner of my bed. It was certainly safe 
here, but was it really something to do? I wouldn’t have been able to play with the hand-
drawn figures in my mind. Waiting in the certainty of darkness for my mother to come back
was no way to spend my day. Hiding myself in a certainty was no way to live.

The blanket did not give me the lingering warmth my mother gave me.

It was just a blanket; a manmade piece of cloth used to help us keep warm in times of 
cold. Just a helping hand, not a crutch to rely on for all your days.

I slid myself out from beneath the covers. Uncertainty still lived in the nooks of my mind, 
but the Sun was still there. Its rays seeped through the curtains, as it always had. I 
carefully manoeuvred my movements out of my bed and into the living room where my 
couch resided. The book lay open at the page I had earlier felt to be so menacing. It was
all so normal. Sometimes the realization of one’s own stupidity is enough to change one’s 
ways.

It was definitely enough for me.
My mother was only gone for five minutes or so. She came back with a neatly wrapped 
piece of lemon-yellow candy from one of the older ladies. I snatched it with ease, almost 
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forgetting to be polite and thanking my own mother (I remembered, of course). It was a day
I happily let the candy sit on my tongue until it melted away.

பத�வகள, ஏப்ரல 2010  இதழ் 124 
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20. நண்டு  - கமலதொவதவவி அரவவிந்தன் (சதிஙகப்பூர்) -

முத்ததய�வக்க உடமபு சுட்டது. ஆன�ல க�ய்ச்சல தக�ஞ்சம கூட இலதல. மைதனவவி 
சகந்தல� பச�ர ச�மை�ன வ�ங்கவம, பலசரக்க வ�ங்கவம, தப�ன தகதய�டு,அப்படிதய 
தக�ஞ்சம அவள பருத்த உடமபுக்க தப�ருத்தமை�ன தநட்டி க�தடத்த�ல,அப்படிதய 
அததயும தசஸ் ப�ரத்து வ�ங்கவம, என பல க�ரியங்களுக்க�க , ,ததக்க�வக்கப் 
தப�யவிருந்த�ள. மைகனும மைருமைகளும வந்து'மைதனவவிதய அதழத்துக்தக�ண்டு 
தப�கமதப�து, வழக்கமதப�லதவ,அவரகள வவீட்டு பணவிப்தபண்தண, இங்க வவிட்டுவவிட்டுப் 
தப�வ�ரகள. முத்ததய�வக்க உடமபு சுட்டது. ஆன�ல க�ய்ச்சல தக�ஞ்சம கூட இலதல.
மைதனவவி சகந்தல� பச�ர ச�மை�ன வ�ங்கவம, பலசரக்க வ�ங்கவம, தப�ன 
தகதய�டு,அப்படிதய தக�ஞ்சம அவள பருத்த உடமபுக்க தப�ருத்தமை�ன தநட்டி 
க�தடத்த�ல,அப்படிதய அததயும தசஸ் ப�ரத்து வ�ங்கவம, என பல க�ரியங்களுக்க�க
, ,ததக்க�வக்கப் தப�யவிருந்த�ள. மைகனும மைருமைகளும வந்து'மைதனவவிதய 
அதழத்துக்தக�ண்டு தப�கமதப�து, வழக்கமதப�லதவ,அவரகள வவீட்டு பணவிப்தபண்தண, 
இங்க வவிட்டுவவிட்டுப் தப�வ�ரகள.

அவரகள வருவதற்கள வவீடு கூட்டி, துதடத்து,சனனல கமபவிகதள எலல�ம 
சுத்தப்படுத்த�வவிட்டு,துணவிகளுக்கம இஸ்த�ரி தப�ட்டு முடிப்பதற்கள, எப்படியும அவரகள 
வந்து வவிடுவ�ரகள. அப்படிதய த�மைதமை�ன�லும கவதலயவிலதல. முத்ததய�வக்க 
இரவச்ச�ப்ப�ட்தட தய�ரித்துக் தக�டுத்துவவிடுவ�ள பணவிப்தபண். இந்த அட்டவதணயவிலும 
புதுதமை ஒனறம இலதல.ஆன�ல பணவிப்தபண்ணவிலத�ன புதுதமை. ஆமை�ம, இதற்க 
முனபவிருந்த பவில�ப்பவிதன�, இந்தத�னவீச�ய, பணவிப்தபண்கள தப�லலல�மைல,இந்த 
முதற முத்துலட்சுமை� தவதலக்க வந்த�ருந்த�ள. கழந்ததகளுக்க தமை�ழ்ச் ச�ப்ப�டு 
பழக்கணும,தமை�ழ் தபசக் கற்றக் தக�டுக்கணும, இப்படி ச�ல க�ரண க�ரியங்கள, த�டீதரனற
மைருமைகளுக்க, ஞ�தன�தயமை�ய் உத�க்க, தஞ்ச�வூர பக்கத்த�ல, அத்த�ப்பட்டி 
க�ர�மைத்த�ல�ருந்த முத்து லட்சுமை� தக�டுத்து தவத்த�ள.

முத்துதலட்சுமை� தவதலக்கச் தசரந்த புத�த�ல,புடதவயவில ப�ரத்தத�கத்த�ன 
ஞ�பகம.இப்தப�ழுது அப்படியலல.டீ ஷரட்டும,ஸ்தலக்கமை�ய்,தர�மபத்த�ன 
ந�கரீகமை�க�ப்தப�ன�ள. முத்ததய�வவின மைதனவவிக்க அவ்வப்தப�து வ�ய்க்க 
ருச�ய�ய்,புளனிச்சக்கசீதர கதடசல,முத்ததய�வவின க�லவல�க்க வலல�தரக்கசீதர 
தக�த�க்கதவத்து, தலச�ய் ததன கலந்து சுடச்சுட கஷ�யம, , கழந்ததகளுக்க சளனி, 
இருமைல, எனற�ல ,கற்பூரவலல� இதலதய மை�வவில முக்க� அச்சு அசல�ய் பஜ்ஜே�, என 
வவிதமவவிதமை�ய், சதமையல ந�புணவிய�ய் சதமைத்துப்தப�ட்டத�ல எலதல�ருக்கதமை 
முத்துதலட்சுமை�தய பவிடித்துத்த�ன தப�ச்சு.

ஊரில�ருந்து கஷ்டம எனற தலட்டர வந்த�ல தப�தும.அவரவர பங்கக்க 
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ஆறதலும,முடிந்த�ல சமபளப்பணத்தத முனகூட்டிதயதக�டுத்து, ஊருக்க அனுப்பவிதவக்க 
உதவவதுமை�ய் ஏதத�, முத்துதலட்சுமை�யவின வ�ழ்க்தகச் சக்கரம, ச�ங்கப்பூரில 
ச�தகமை�கத்த�ன ஓடிக்தக�ண்டிருந்தது. ஆன�ல முத்ததய�வக்களத�ன ஏதத� ரசவ�தம 
அவதர தடம புரட்டிப் தப�ட்டுக்தக�ண்டிருந்தது.

தக�ஞ்ச ந�ட்கள�கதவ அவருக்கள இனம புரிய�த தவவிப்பு. மைதனவவி சகந்தல� அமமை� 
வழக்கம தப�ல க�ட்தட வந்து படுத்த�ல ஏதன� கட்டிக் தக�ளளத் தத�னறதவயவிலதல. 
சகந்தல� அமமை� தபசவந்த�தல எரிச்சல எரிச்சல�க வந்தது. ச�ங்கப்பூரில 
ஒவ்தவ�ரு தப�மபதளயும, எப்படிதயலல�ம உடமதப ஸ்தடல� ஒடுக்க� வச்சுக்க�ட்டு 
த�ரியுதுங்க., இவ எனனட�னன� ததல முடிதயக்கூட கறப்ப�க்க�க்கத் 
ததரிய�மை,தப�ததப�தனனு சதத தப�ட்டுக்க�ட்டு, பவிடிப்பவிடிய�ய் நதகதயயும மை�ட்டிக்க�ட்டு,
ப�ரக்கதவ சக�க்கதல. இத�தல தவற மைனுஷதன தக�ஞ்சதநரமை�ச்சும ந�மமைத�ய� இருக்க 
வவிடறதுண்ட�? எனனங்க, எனனங்கனனு , சத� தத�ணதத�ணப்பு தவற!

முத்ததய�வக்க ஏதன� சகந்தல� அமமை�தவப் ப�ரக்கதவ தப�டு தப�டுதவனற வந்தது.

ஒருமுதற அப்படித்த�ன,மைகனும மைருமைகளும தவளனியூரூக்கப் 
தப�யவிருந்ததவதளயவில,,முத்துதலட்சுமை� இவரகதள�டு தங்க�யவிருக்க வந்த�ள. அப்தப�ழுது, 
த�டீதரனற ஒருந�ள இவருக்க முதுக சுளுக்க�க் தக�ண்டது.இப்படி அப்படி த�ருமப 
முடியவவிலதல. உயவிரதப�கம வல�யவில இவர தவவிக்க, பச்தச நரமதப ததடிப்பவிடித்து, சூடு 
எண்தணதய பதனமை�ய், ததய்த்துவவிட்டு, சகந்தல� அமமை�தவ சுடுநவீதர தபச�னனில 
பவிடித்துக்தக�ளளச் தச�லல�, முத்துதலட்சுமை� ஒத்தடம தக�டுத்து, உருவவி, உருவவி, 
நவீவவிவவிட்ட சுகத்த�ல, அப்தப�ழுதத சுளுக்க மை�யமை�ய் மைதறந்துவவிட்டது.

முத்துதலட்சுமை�யவின தக சுகத்த�ல முத்ததய� அப்படிதய கதரந்து 
நவீர�க�ப்தப�ன�ர.முத்துதலட்சுமை� உருவவிய உருவதல மைறக்க முடியவவிலதல. அத�ல�ருந்து 
மைமீண்டும ஏத�வது உடமபுக்க வர�த� எனற கூட மைனச�ர ஏங்கத் தத�டங்க�ன�ர. 
அனற�ல�ருந்து தத�டங்க�யதுத�ன தர�கம. க�ண்ணம தப�னற மை�ரபகமும தசதுக்க�ச் 
தசதுக்க� வ�ரத்துவவிட்ட�ற் தப�னற உடமபுமை�ய்,35 வயசுக்க முத்துதலட்சுமை� 
க�ண்தணனற�ருந்த�ள. கனனிந்து ந�மை�ரந்து அவள தவதல தசய்யுமதப�து, 
இவருக்களளனிருந்து அத்ததன ததளகளும பதட பதடய�ய் தவளனிதய வந்தது. 
உடமதபலல�ம ஊரந்து ஊரந்து , அவதர உனமைத்தன�க்க�யதப�து, ஆக� முத�ரந்த 
த�மை�தர�டு, அப்படிதய அவதள மை�ரதப�டு தசரத்து இறகத் தழுவணுமதப�ல, மைமீண்டும 
உடமதபலல�ம பரபரத்தது.

க�த்த�ருந்த�ற்தப�ல அரிய சந்தரப்பம ,லட்டுதப�ல இனறத�ன லபவித்த�ருக்க�றது. அட, !
இப்தப�ழுதுத�ன� தத�தலதபச� அலற தவண்டும? கச�னனியவில தவதல தசய்த தகதய�டு, 
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தத�தலதபச�தய எடுக்க கடுகடுதவனற ஒரு புளளனிமை�ன�ய் ஓடிவந்த 
முத்துதலட்சுமை�யவின , நதனந்த டீ ஷரட்டில ததரிந்த,முனதனழ�தல கண்தக�ட்ட�மைல 
ப�ரத்த�ர. எப்பட�! த�ன படுத்த�ருக்கம அதறக்கள வருவ�ள, எனற தருணம ப�ரத்துக் 
க�த்த�ருந்த�ர. தலச�கக் கண்தண மடின�ற்தப�ல படுத்துக் தக�ண்டிருந்த�லும, 
முத்துதலட்சுமை�யவின நடமை�ட்டத்த�தலதய கண்கள ந�தல கத்த�யவிருந்தது.

இனறம முத்ததய�வக்க வவீரயமத�ன. சகந்தல� அமமை� த�ன , எனனதமை� அமபது 
வயச�தலதய க�ழவவிய�க�வவிட்ட�ற்தப�ல, ஏதன� த�தன� எனற�ருக்க�ற�ள.ச�ல சமையங்களனில 
இவருக்தக தச எனற�க�வவிடும. தப�யும தப�யும இந்த தப�மபள க�ட்தட எனனத்ததக்கண்டு
அனற கட்டிக்க�தட�ம.!எனற சல�ப்பு கூட வரும.ஆன�ல முத்ததய� சகந்தல�தவக் தக 
பவிடிக்கமதப�து,தக�டிதப�ல இதடயும, பவிடிக்கள அடங்கம தமைலல�சு தபண்ண�கதவ 
அனற சகந்தல� அமமை� இருந்த�ர எனபதத மைட்டும ந�தனக்ககூட, அவருக்கப் பவிடிக்க�து.
அமபது வயச�தலதய தபண்கள க�ழடு தட்டிப்தப�வரகள எனபதத அவர�ல நமபவம 
முடியவவிலதல.

தபச�மைல நணபரகள தசய்வதுதப�ல எங்க�வதுதப�ய் க�ரியத்தத முடித்துவவிட்டு வரல�ம 
எனற�ல,அதற்கத் துணவிச்சலும இலதல. க�லம தப�ன க�லத்த�ல,ஏத�வது வவிய�த�யவில 
இழுத்து வவிட்டுக்தக�ண்ட�ல, பவின ஊர ச�ரிச்சுப் தப�யவிட�து?

இத்ததனக்கம தமை�ட்தடத்ததலயும,பருத்த தத�ந்த�யும , மை�ரதபலல�ம கரடிதப�ல 
கண்ற�வவிமுடியுமை�ய், ப�வ�தடர�யனதப�ல தத�ற்றமைளனிக்கம தனதனப்பற்ற�, அவர ஒரு 
ந�ளும கவதலப்பட்டததயவிலதல. முத்ததய� ஒருக்களனித்துப் படுத்துக் தக�ண்ட�ர.. 
இப்தப�ழுது வ�ளனிதயத் தூக்க�க்தக�ண்டு,இவரது அதறக்கள முத்துதலட்சுமை� 
நுதழவததக்கண்டதும, சட்தடனற கண்கதள மடிக்தக�ண்ட�ர.ந�ற்க�ல�யவில ஏற� ந�னற 
தக�ண்டு ,உடமதப வதளத்து,வதளத்து இப்படியுமை�ய், அப்படியுமை�ய்,ஜேனனல 
கமபவிகதளயும, கண்ண�டி ஜேனனலகதளயும முத்து தலட்ச�மை� தததய� ததய் எனற 
ததய்க்கத் ததய்க்க, இவரது மைனசும கூடதவ ததய்ந்தது. ஒரு கட்டத்த�ல உடமதபலல�ம 
முறக்தகற�, , இவருக்தக த�ங்கமை�ட்ட�மைல,ததன மைறந்து முத்துதலட்சுமை�, எனற அதழத்து
வவிட்ட�ர.

சட்தடனற அவள த�ருமபவிப்ப�ரத்து ஓடி அவர அருக�ல வருவ�ள எனற எத�ரப�ரத்த�ல,, 
தச, அவள த�ருமபவியும ப�ரக்கவவிலதல. மைமீண்டும த�பத்தத�டு, முத்து 
எனறதழக்க,அப்தப�ழுதுத�ன அவர கரல அவருக்தக தகட்கவவிலதல, எனபதத 
அவருக்தகப் புரிந்தது. அதற்கள முத்துதலட்சுமை� இரவ சதமையலப் ப�ரக்க 
அடுக்கதளக்கப்தப�ய் வவிட்ட�ள.

எனன வந்த�லும சரி. இனற ஒரு தக ப�ரக்க�மைல வவிடுவத�லதல, எனற தவகத்தத�டு , 
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கட்டில�ல�ருந்து எழவம, அய்தய�!, எனற த�டீதரனற ஓலம, தூக்க�வ�ரிப்தப�ட ,முத்ததய�
த�டுக்க�ட்டுப்தப�ய் , எழுந்து ஓடின�ர. அய்தய�, அய்தய�, அப்ப�! அப்ப�! 
எனற கதறதல�டு, தகயவில ரத்தம தச�ட்டச்தச�ட்ட, முத்துதலட்சுமை�தயப் ப�ரத்ததும 
சகலமும பதற�யது முத்ததய�வக்க.ந�னற ந�த�னனிக்கக் கூட தநரமை�லதல.ப�ய்ந்து தசனற.
முத்துதலட்சுமை�யவின வவிரலகதளக் க�ழ�த்துக்தக�ண்டிருந்த அந்தக் க�ண்ட� 
நண்தட,கத்தரிக்தக�ல�ல தவட்டித் தூக்க�,ச�ங்க�ல தப�ட்ட�ர. ரத்தமை�ய் தக�ட்டிக் 
தக�ண்டிருந்த முத்துதலட்சுமை�யவின வவிரலகதள, உடதன தபப்பவில பபீற�ட்ட 
தண்னவீருக்கக்கசீதழ க�ட்டி, சுத்தமை�க அலச�ன�ர. முதலுதவவிப்தபட்டிதய எடுத்து க�யத்துக்க
மைருந்து தப�டுமதப�து, சுரீதலனற வல�யவில வவீற�ட�த கதறய�ய் முத்துதலட்சுமை� அழுத�ள.

“அப்ப� ! அப்ப�! தர�மப எரியுதுப்ப�! தர�மப வல�க்கதுப்ப� ! ! எனற முத்துதலட்சுமை� 
துடித்தழுதது ,ப�வமை�க இருந்தது. நண்டின வவிஷக்தக�டுக்ககள ஆபத்த�யவிற்தற, எனற 
சட்தடனற தத�னற, உடதன புதள�க்க�ன கசீதழ உளள, 24 மைணவிதநர 
மைருந்தகத்துக்க, அதழத்துப்தப�ன�ர. எத�ரப�ரத்த�ற்தப�லதவ, மைருத்துவர ஊச� 
தப�ட்டு,கடிக்க மைருந்தும தக�டுத்து,நனற�க ஓய்தவடுக்கமபடி கூற�ன�ர.

“ அப்ப�! அப்ப�! எனற ஒய�மைல அழுத�ள முத்துதலட்சுமை�. முத்துதலட்சுமை�தய 
உட்க�ரச்தச�லல�வவிட்டு,முத்ததய� அடுக்கதளக்கள தப�ன�ர. ச�ல ந�மை�ஷங்களனில சூட�ன 
தமைதல� கலக்க�க்தக�ண்டு வந்து, கடிக்கச்தச�னன ந�மை�ஷத்த�ல , 
பதற�ப்தப�ய்வவிட்டது முத்துவக்க..

” தவண்ட�மப�! நவீங்க தப�ய் எனக்க தசய்யணுமை�ப்ப�!அப்ப�! தவண்ட�மப�! எனக்க 
ஒண்ணுதமை தவண்ட�மப�!”எனற மைமீண்டும அழ, “தபச�மை கடிமமை�! தர�மப ரத்தம 
தவளனிய�யவிருக்தக! எனற முத்ததய� ஒரு அதட்டல தப�ட, தயங்க� தயங்க�த் த�ன 
கடித்த�ள .

முத்து தலட்சுமை� வவியரத்த�ருந்த�ள. கதளத்த�ருந்த�ள.தமைதல�தவ ஊத� ஊத� கடித்ததப�து,
முகம கூட வவியரத்துப் தப�னது. ஆன�ல முத்ததய�வக்க மைனத�ல எந்த வவிகலபமுதமை 
தத�னறவவிலதல.முத்து முத்த�க வவியரதவ அருமபவிய முகமும, அசங்க�ய கூந்தலும, 
கலங்க�ய கண்களுமை�ய், முத்துதலட்சுமை� ஏற�ட்டு தந�க்க�யதப�து, பரிதவ�டு ”தபச�மை கடி 
த�யவி! எனபதற்கதமைல அவர�ல தபசதவ முடியவவிலதல,. த�ன தபற்ற மைகதள எத�தர 
அமைரந்த�ருப்பதுதப�ல த�ன பட்டது அவருக்க. மைனதச எனனதவ� தசய்தது.

சற்ற தநரத்துக்க முனபு வதர, இந்தக் கழந்தததயய�, அப்படிதயலல�ம அச�ங்கமை�ய்---!  
தச! ஞ�ன எலல�ம ஒரு மைனுஷன�ட்டம! சட்தடனற தவளனிதயற�, சகந்தல� அமமை�வக்க 
தசத�தச�லல, தத�தலதபச�தய தந�க்க� நடந்ததப�து ,அவருக்கம கண்கள கலங்க�த்த�ன 
தப�யவிருந்தது. முத்துதலட்சுமை�யவின தகதயப் பதம ப�ரத்த நண்டு , எப்தப�தத� உயவிதர 
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வவிட்ட தக�லத்த�ல,ச�ங்க�ல மைலல�ந்து க�டந்தது.

kamaladeviaravind@hotmail.com
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21. இவர்களும் சுவர்களும்    - வசதொ.சுப்புரதொஜ் -

கடினமை�க இருந்த�லும
தபரும தப�ர�ட்டத்த�ற்க பவிறக�வது
வவீத�யவில மைனனிதரகதளப் பவிரித்தபடி
வவிஸ்தவீரணமை�ய் எழுமபவி ந�னற
ச�தவீயச் சுவரகதள
உதடத்து வவிட்தட�ம ; ஆன�ல
மைனதவளனிகளனில மைத�லுகள�ய்
உயரந்து ந�ற்கம உத்தப்புரச் சுவரகதள
உதடப்பது எப்தப�து....!

தச�.சுப்புர�ஜ் கடினமை�க இருந்த�லும தபரும தப�ர�ட்டத்த�ற்க பவிறக�வது வவீத�யவில 
மைனனிதரகதளப் பவிரித்தபடி வவிஸ்தவீரணமை�ய் எழுமபவி ந�னற ச�தவீயச் சுவரகதள உதடத்து 
வவிட்தட�ம ; ஆன�ல மைனதவளனிகளனில மைத�லுகள�ய் உயரந்து ந�ற்கம உத்தப்புரச் 
சுவரகதள உதடப்பது எப்தப�து....!அங்க மைட்டுமை� அந்தச் சுவர எனனும ததலப்பவிட்டு 
இளமை�றன எழுத�ய ச�ற கவவிதத அத�கம தபயர ததரிய�த அந்த ச�றபத்த�ரிக்தகயவில 
பவிரசுரிக்கப்பட்டிருந்தது. அவன எழுத� அச்ச�ல வந்த முதல கவவிதத. ஒவ்தவ�ரு 
எழுத்த�க வ�ச�த்து மைனசுக்கள சந்தத�ஷப் பட்டுக் தக�ண்டிருந்த�ன. இதத ய�ரிடமை�வது 
வ�ச�த்துக் க�ட்ட தவண்டும தப�ல இருந்தது. ஆன�ல இந்த அலுவலகத்த�ல ய�ருக்க�வது
கவவிதத பவிடிக்கமை� எனபது பற்ற� அவனுக்க எதுவம ததரிய�து. அப்தப�து ஆவதடயப்பன 
இளமை�றனுக்க ததனவீர தக�ண்டு வந்த�ன.

இளமை�றன தனக்கப் பரிமை�றப்பட்டிருந்த ததனனிதர மை�கவம ரச�த்துக் கடித்த�ன. கடித்து 
முடித்ததும ஆவதடயப்பதன மைனத�ரப் ப�ர�ட்டின�ன. “டீ தப�டுறதுல நலல� ததறவீட்ட 
ஆவதடயப்ப�….நவீ தப�டுற டீக்க ந�ன அடிதமை ஆக�க்க�ட்தட வரதறன; இப்பலல�ம 
க�தலயவில நவீ தப�ட்டுக் கடுக்கற டீயக் கடிச்ச தபறக த�ன தவதலதய ஓடுது….” 
எனற�ன.

அட்மை�னனிஸ்ட்தரஷன ஆபவிஸதர மைனத�ரப் ப�ர�ட்டிய பவினபும ஆவதடயப்பனனின முகத்த�ல 
சந்தத�ஷத்த�ற்கப் பத�ல வ�ட்டதமை மை�கந்த�ருந்தது. ”நவீங்க ப�ர�ட்டுறவீங்க; ஆன� 
மைத்தவங்க…? இனதனக்கம ய�ரும எதுவதமை கடிக்கல ஸ�ர; மைனசுக்க 
தர�மபக் கஷ்டமை� இருக்க…..” எனற�ன அழுதுவவிடுக�ற தத�னனியவில.

“இதுல உனதன�ட தப்பு எதுவமை�லல ஆவதட ; இது எனக்கம அவங்களுக்கமுளள ச�னன
ஈதக� பவிரச்தன…சசீக்க�ரம
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தவீரத்துடல�ம….தக�ஞ்சம தப�றதமைய� இரு…..”

“அது இலல ஸ�ர; இப்பவம ந�லஞ்சு ந�ள� இப்படித்த�ன நடக்கது…. கலந்த க�ஃபவி, 
டீதயலல�ம ஒவ்தவ�ரு ந�ளும அப்படிதய கசீழ தக�ட்டும தப�து த�ங்க முடியல…. 
ச�யங்க�லமும இப்படித்த�ன ஆகது; ஸ்ந�க்ஸஸும ச�ப்பவிட மை�ட்தடங்கற�ங்க…. எதுக்க 
இந்தப் தப�ர�ட்டம? ந�ன தவணுமன� ஊருக்தக த�ருமபவிப் தப�யவிடட்டுமை� ….?”

“தந� தந�… அவசரப்பட்டு எந்த முடிவக்கம வந்துட�த ஆவதட….” எனற இளமை�றன 
த�டீதரனற இவனனிடம க�ட்டின�ல எனன எனற எண்ணமை�ட்டபடி கவவிதத வந்த இததழ 
அவனனிடம வவிரித்துக் க�ட்டி படித்துப் ப�ரக்கச் தச�னன�ன. “நவீங்க எழுதுனத� ஸ�ர.... நவீங்க
கவவிதத எலல�ம எழுதுவவீங்கள� ஸ�ர....” எனறபடி ஆரவமை�ய் வ�ச�க்கத் தத�டங்க�ன�ன. 
படித்து முடித்ததும “எனக்க தச�லலத் ததரியல; ஆன� தர�மப நலல� இருக்க ஸ�ர....” 
எனறபடி க�ல�க் தக�ப்தபதய எடுத்துக் தக�ண்டு தப�ன�ன.

இனதறக்கம அலுவலகத்த�ல ய�ருதமை க�ஃபவி, ததனவீர எதுவம கடிக்கவவிலதல. 
எலதல�ருதடய தமைதஜேகளனிலும பபீங்க�ன தக�ப்தபகளனில பரிமை�றப் பட்டிருந்த க�ஃபவியும 
ததனவீரும அலுங்க�மைல கலுங்க�மைல அப்படி அப்படிதய வண்ண தவதலப்ப�டுகள 
ந�தறந்த மடிகள�ல மடப் பட்டிருந்தன. அதவ களவீரூட்டப்பட்ட அதறயவின களனிரச்ச�யவில
தவக தவகமை�ய்த் தன தவப்பத் தனதமைதய இழந்து தக�ண்டிருந்தன.

இளமை�றன தன அதற ஜேனனல�ல தத�ங்க�ய தவனவீஸ�யன பவிதளனதட வவிலக்க�ப் 
ப�ரத்த�ன. அதனவரும இரண்டு மனற தபரகள�கச் தசரந்து தவதலத் தளத்த�ற்க 
தவளனிதய கசீற்றக் தக�ட்டதகயவில இயங்கம அவசர டீக்கதட தந�க்க� தமைதுவ�ய் 
நகரந்து தக�ண்டிருந்த�ரகள. அப்தப�து தசனதனயவின ததலதமை அலுவலகத்த�ல�ருந்து 
தவஸ்பவிரஸ�தடனட் பவிரபுபட்தடல�ன வ�கனம அலுவலகம தந�க்க� வந்து தக�ண்டிருப்பது 
ததரிந்தது. வ�கனத்தத ந�றத்த�, க�ரக் கண்ண�டிதய இறக்க� வவிட்டு, 
தக�த்துக் தக�த்த�ய்ப் தப�ய்க் தக�ண்டிருப்பவரகளனில ஒருத்ததன அதழத்து அவர ஏதத� 
வவிச�ரிப்பதும, அவன ஏதத� பத�ல தச�லவதும, இங்க�ருந்து ததரிந்தது. இனதறக்க 
கண்டிப்ப�ய் பவிரச்தன தவடிக்கப் தப�க�றது எனற இளமை�றன ந�தனத்துக் 
தக�ண்ட�ர. அவரகளும இததத்த�ன எத�ரப�ரத்த�ருப்ப�ரகள.

இது மை�கச்ச�ற�ய மை�ரக்தகட்டிங் அலுவலகம. 15 தபர த�ன தவதல ப�ரக்க�ற�ரகள - 
இரண்டு தபண்கதளயும தசரத்து. தசனதனயவில�ருந்து 40க�.மைமீ.தூரத்த�ல பவிரத�ன 
ச�தலயவில�ருந்து தவகவ�க தளளனி தபரும பச� தக�ண்ட நகரத்த�ல தவக தவகமை�க 
வவிழுங்கப்பட்டுக் தக�ண்டிருக்கம ஒரு க�ர�மைத்த�ல, சுற்ற�லும வவிவச�யம தசய்யப் பட�மைல
தவறமைதன தப�டப்பட்டிருக்கம ந�லங்கள�ல சூழப்பட்டு, புத்தம புதுப் தப�ல�வடன 
இப்தப�து த�ன கட்டிமுடிக்கப் பட்ட கட்டிடத்த�ல இயங்கக�றது. சுற்ற�லும 
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தரிச�கப் தப�டப்பட்டிருக்கம ந�லங்களனில எலல�ம அடுக்கமை�டி கடியவிருப்புகளும, 
ஐ.டி.ப�ரக்ககளும கட்டப்தப�க�ற�ரகள. அவற்தற வவிற்பதன தசய்வதற்க�ன அலுவலகம 
த�ன இது.

இந்த அலுவலகத்த�ற்க ஹவஸ் கசீப்பவிங் தவதலகளுக்கத் த�ன இளமை�றனுக்க சட்தடனற
ஆட்கள அகப்படவவிலதல.எலக்ட்ரிக் தவதலகளுக்க பக்கத்து க�ர�மைத்த�ல�ருந்து ஒருவதன
ந�யமை�த்து வவிட்ட�ன. இனதன�ரு ஆள தவண்டும. அவன ஆல ரவண்டர�க - ஆபவிஸ் 
தபயன�க, க�ஃபவி, டீ கலந்து தருபவன�க, அலுவலகத்ததக் கூட்டிப் 
தபருக்கவன�க,முக்க�யமை�க த�னசரி ஒருமுதறய�வது கழ�வதறகதளச் சுத்தப் 
படுத்துபவன�க - இருக்க தவண்டும எனற எத�ரப�ரத்த�ன. எவ்வளவ முயனறம 
அப்படி ஓர ஆள அவருக்க அகப்படதவ இலதல.

பக்கத்து க�ர�மைத்த�ல�ருந்து தவதல தகட்டு வருபவரகளும கழ�வதறகதளச் சுத்தப் படுத்த 
தவண்டுதமைனற தச�னனதும முகஞ்சுழ�த்துப் தப�ய்வவிட்ட�ரகள. ஏத�வது ஏதஜேனச�தய 
ந�யமை�க்கல�தமைனற�ல இரண்தட இரண்டு ச�ற�ய கழ�வதறகதள த�னசரி 
ஒருமுதறச் சுத்தப் படுத்துவதற்க மை�தம ரூப�ய் 15 ஆயவிரம தவண்டுதமைனற தகட்ட�ரகள.
தசனதனயவில�ருந்து தூர தமைனறம, அக்கம பக்கத்த�ல தவற அலுவலகம ஏதும 
இலல�தத�ல இந்த தவதலக்தகனற தனனிய�க முழு தநரமை�கத்த�ன ஆட்கதள 
ந�யமை�க்க தவண்டுதமைனறம க�ரணம தச�னன�ரகள.

ஒருமுதற நவீண்ட இதடதவதளக்கப்புறம இளமை�றன தன தச�ந்த க�ர�மைத்த�ற்கப் 
தப�யவிருந்த தப�து சங்கரல�ங்கத்துடன தபச�க் தக�ண்டிருந்த�ர. அவர இவரகளனின 
தத�ட்டத்த�ல பண்தணய�ள�க தவதல ப�ரத்தவர. இளமை�றனனின அப்ப� தபரிய�ரிடம 
தவீவவிர ஈடுப�டு தக�ண்டவர�ய் இருந்தத�ல ஜே�த� வவித்த�ய�சங்களுக்க அப்ப�ற்பட்டு 
இவரகளனின வவீடுகளனில சகஸமை�கப் புழங்க அனுமைத�க்கப் பட்டவர. இளமை�றதன ச�ற 
வயத�ல�ருந்தத தூக்க� வளரத்தவர.

“என தபயன ஆவதடக்க ஏத�வது வழ� பண்ணக் கூட�த� தமபவி? தவதல தவட்டி 
எதுக்கம தப�க�மை, ஊரக் க�ரங்கதள�ட சண்தடயும சச்சரவமை� அதலயுற�ன. புதுசு புதுச�
பவிரச்தனகதளயும இழுத்து வவிட்டுக்க�ற�ன….கூப்பவிட்டு தக�ஞ்சம புத்த� 
தச�லல�ட்டுப் தப�ங்க தமபவி ; நவீங்க தச�னன�க் தக�ஞ்சம தகப்ப�ன….”.

உளளூர பளளனியவில எட்ட�ம வகப்பு வதர படித்துவவிட்டு, அப்புறம ந�னகதமைல நடந்து 
தப�ய்ப் பக்கத்து ஊரில படிக்க ப�லமை�ற�க் தக�ண்டு, படிப்தப எட்ட�வதத�டு ந�றத்த�க் 
தக�ண்டு, க�டுதமைடுகளனில க�ல�த்தனமை�ய் அவன அதலந்து தக�ண்டிருப்பத�கவம, 
இப்தப�து ஒரு தபரிய பவிரச்தனயவில தவற அவன மை�ட்டிக் தக�ண்டிருப்பத�கவம 
தச�னன�ர.
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அவரகளனின ஊதரச் தசரந்த அதமைச்சர ஒருவர தமை�ழகத்த�ல தவீண்ட�தமைக் தக�டுதமைகள 
தவகவ�கக் கதறந்து வவிட்டது எனறம, டீக்கதடகளனில இரட்தட டமளர முதற எலல�ம 
இலலதவ இலதல எனறம சட்டமைனறத்த�ல தபச�யவிருந்த�ர. அந்த தசய்த�தயப் படித்த 
தக�ட�னு தக�டிப்தபர மைனசுக்கள ச�ரித்தபடி கடந்து தப�ய்வவிட, ஆவதடயப்பனுக்க 
மைட்டும பல�ய�ய் தக�பம வந்த�ருக்க�றது.

அதமைச்சரின தச�ந்த க�ர�மைத்த�தலதய தவீண்ட�தமைக் தக�டுதமைகள த�ண்டவமை�டுவததயும
, டீக் கதடகளனில இரட்தட டமளர முதற இனனும அமைல�ல இருப்பதத ஆத�ரங்களுடன 
வவிவரித்தும, அவரின மை�வட்டத்த�ல மைட்டும இனனும எங்தகலல�ம 
இரட்தட டமளர முதற கதடபவிடிக்கப் படுக�றது எனற ஒரு தபரும பட்டியதலயும 
தய�ரித்து அந்த தசய்த� வந்த பத்த�ரிக்தகக்தக வ�சகர கடிதமை�க எழுத� வவிட்ட�ன.

எத�ரக் கட்ச�க்க ஆதரவ�ன அந்தப் பத்த�ரிக்தகக்க�ரனுக்க இந்த வவிஷயம லட்டு மை�த�ரி. 
அவனுதடய பத்த�ரிக்தகயவிதலதய கற�ப்பவிட்ட ஜே�த�யவினதரத் தவவிர தவற ய�ரும உளதள
தப�ய் எட்டிப் ப�ரத்துவவிடக் கூட முடிய�து; ஆன�லும அவரகள ஏதத� ஜே�த�க்க எத�ரிகள 
மை�த�ரி ப�ய்ந்து தக�ண்டு, தங்களுதடய ந�ருபதர அனுப்பவி வண்ணப் புதகப்படங்கள 
எடுக்கதவத்து ஆவதடயப்பதனப் தபட்டி கண்டு நவீண்ட கட்டுதரய�க எழுத� முதல 
பக்கத்த�தலதய

அதமைச்சரின ஊரிதலதய தவீண்ட�தமைக் தக�டுதமைகள; டீக்கதடகளனில இனனும தத�டரும 
இரட்தட டமளர அவலம

எனற தக�ட்தட எழுத்துக்களனில தசய்த�தய தவளனியவிட்டு வவிட அதமைச்சருக்க மை�னதமை 
தப�ய்வவிட்டது. அனதறக்க�ல�ருந்து அதமைச்சரின உறவவினரகளும கட்ச�க்க�ரரகளும 
ஆவதடயப்பனுக்க கதடச்சல தக�டுக்கத் தத�டங்க� வவிட்ட�ரகள. தகந்த வ�ய்ப்புக் 
க�தடத்த�ல அவதனப் தப�ட்டுத் தளளவம தயங்க மை�ட்ட�ரகள எனபத�ல உயவிருக்கப் 
பயந்து ஓடி ஒளனிந்து தக�ண்டிருக்க�ற�ன.

இளமை�றன ஆவதடதய அதழத்துப் தபச�ன�ன.

”எங்க அப்பன ததலய�ல அடிச்ச�க்க�ச்சு படிக்கச் தச�லல�…உங்கள மை�த�ரி ந�னும 
ஒழுங்க�ப் படிச்ச�ருந்த� இந்தப் ப�ழ�ப்தப�ன ஊதர வவிட்டுப் தப�யவி தகமௌரவமை� 
தப�ழச்ச�ருக்கல�ம……. உலகம எங்கதய� தப�யவிட்டுருக்க; ஆன�ல இனனும நமமை 
மை�த�ரி க�ர�மைங்களல, அய்ய�, ச�மை�னனு துண்தட எடுத்து கக்கத்துல வச்சுக் கூதழக் 
கமபுடு தப�ட்டுக்க�ட்டு, கடிய�ன வங்க கண்டிதயத் த�ங்க�க்க�ட்டு அடிதமைய� வ�ழ 
தவண்டியவிருக்க..! இததலல�ம மை�ற இனனும எத்ததன நூற்ற�ண்டு 
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ஆகணுதமை�?” எனற�ன வவிசனத்துடன.

“ஜே�த�ங்க�றது நமமை இந்த�ய சமுத�யத்தத�ட இரத்தத்துலதய இருக்கற வவிய�த� ஆவதட… 
க�ர�மைங்களல மைட்டுமை�லல; பட்டணத்துலயும கண்ணுக்கத் ததரிய�மை இருக்கத் த�ன 
தசய்யுது….” எனற அவதன ஆறதல படுத்த முயனற�ன இளமை�றன.

“அங்தகலல�ம இதலமைதற க�ய்மைதறய� இருக்கல�ம ஸ�ர; ஆன� க�ர�மைங்களல த�ன 
தவட்ட தவளனிச்சமை� எந்த கற்ற உணரச்ச�யுமை�லல�மை பவிறந்த ஜே�த�க்க�க ஒரு கூட்டம 
தபருதமைப் பட்டுக்க�ட்டும இனதன�ரு கூட்டத்த ச�றதமைப் படுத்த�க் க�ட்டும 
இருக்க�ங்க…. எனதனயும உங்க கூடதவ கூட்டிட்டுப் தப�யவிடுங்கதளன ஸ�ர….. ஆப்புட்ட 
தவதல தசஞ்சு தப�ழச்சுக்க�தறதன….”

இளமை�றனுக்க தனனுதடய புது அலுவலகத்த�ற்தக ஒரு ஆள தததவ எனபது உதறக்க 
உடதன சரி எனற�ன. தவதல பற்ற�யும வவிவரித்த�ன.”பட்டணத்துக்கக் கூட்டிட்டு வந்து 
நமமைல இப்படி கக்கூஸ் கழுவ வவிட்டுட்ட�தன நமமை ஊரக்க�ரனனு எனதமைல 
வருத்தப் படக் கூட�து ஆவதட… உன மைனசுக்க ஒப்புச்சுனன� மைட்டும எனகூட க�ளமபவி 
வ�…ந�தளக்தக தப�கல�ம….”

“எந்த தவதலயும எனக்கச் சமமைதந்த�ன… இப்தப�ததக்க இந்த சனனியமபுடிச்ச ஊருலருந்து
தப்பவிச்சுப் தப�ன�ப் தப�தும….” எனற தச�லல� மை�றனுடன க�ளமபவி வந்து வவிட்ட�ன.

தவதல எளனிதமைய�கவம சந்தத�ஷமை�கவதமை இருந்தது. க�தலயவில ஆவதடத�ன 
அலுவலகத்ததத் த�றந்து தவத்து, தமைதஜே ந�ற்க�ல�கதளத் துதடத்து, அதறகதளயும 
தபருக்க�, கழ�வதறகதளயும சுத்தப் படுத்த� அலுவலகத்தத தய�ரப் படுத்துவ�ன. 
க�தல 10மைணவிக்க ஒரு முதறயும மை�தல 4 மைணவிக்க இனதன�ரு முதறயும 
எலதல�ருக்கம க�ஃபவி, டீ கலந்து தருவ�ன. அப்புறம நகல எடுப்பது, தகட்பவரகளுக்க 
தவளனியவில தப�ய் ச�ப்ப�டு வ�ங்க� வருவது எனற அவ்வப்தப�து இடப்படுக�ற 
தவதலகதளயும சுணங்க�மைல தசய்வ�ன. பத்து ந�ட்களுக்க தமைல எந்தப் 
பவிரச்தனயுமை�லல�மைல சுமுகமை�கப் தப�ய்க் தக�ண்டிருந்தது.

ஒருந�ள மை�கச் சசீக்க�ரதமை அலுவலகம வந்துவவிட்ட தக�ப�லன, ஆவதடயப்பன 
கழ�வதறகதள கழுவவததப் ப�ரத்ததும பதற�ப் தப�ய் வவிட்ட�ன. அவனனிடம எதுவம 
தச�லல�மைல இளமை�றன வந்ததும அவருடன சண்தடக்கப் தப�ன�ன.

“எனன அட்மை�னனிஸ்ட்தரஷன ஆபவிஸர நவீங்க? கக்கூஸ் கழுவறவதனய� க�ஃபவி டீ கலந்து 
தக�டுக்கச் தச�லறது….”
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“ஏன இத�தலனன தப்பு? ஒவ்தவ�ண்ணுக்கம தனனித் தனனிய� ஆள தப�டுறதுக்க இததனன 
அவ்வளவ தபரிய ஆபவிஸ� எனன?” எனற தகட்ட�ன மை�றன. “அததப்படி, கக்கூஸ் 
கழுவறவன, க�ஃபவி டீ கலந்து தக�டுத்த� அது தஹசசீனனிக்க� இருக்கமை� 
எனன!”

“ஏன இருக்க�து? நவீங்க எலல�ம கக்கூஸ் தப�யவி கழுவவிட்டு அப்புறம க�பவி டீ கடிக்க�ற 
த�லதலய�? அலலது ச�ப்புடுறது த�ன இலதலய�?”

“இது வவிதண்ட�வ�தம! ந�னும அவனும ஒண்ண� உங்களுக்க? ந�ன கக்கூஸ் உளள 
தப�யவிட்ட�தள, தச�ப்புப் பட்டு கமபவிளவீட்ட� கழுவவிட்டுத்த�ன தவளனியதவ வருதவன; அதத 
அளவக்க சுத்தமும அக்கதறயும இவனக�ட்ட எத�ரப�ரக்க முடியுமை�? 
கண்டததயும ஒழப்பவிட்டு அப்படிதய வந்து க�ஃபவி டீ கலந்து கடுத்துட்ட�னன�, அதத 
கடிக்கற நமமைதள�ட ஆதர�க்க� யத்துக்க ய�ரு தப�றப்பு?” எனற சசீற�ன�ன.

“இங்க ப�ருங்க தக�ப�லன; தததவ இலல�மை பவிரச்தன பண்ண�தவீங்க… அவன எட்ட�வது 
வதரப் படிச்ச�ருக்க�ன; சுத்தம பத்த�ய அடிப்பதடய�ன வவிஷயங்கள அவனுக்கம ததரியும;
ந�னும அவதனக் கண் க�ணவிச்சுக்க�ட்டுத்த�ன இருக்தகன; அதன�ல 
நவீங்க பதட்டப் படுற மை�த�ரி எதுவம நடந்துட�து…” இளமை�றன தப�றதமைய�ய் எடுத்துச் 
தச�லல�யும அவன சமை�த�னமை�க�மைல த�ருப்பவித் த�ருப்பவிச் தச�னனதததய தச�லல�க் 
தக�ண்டிருந்த�ன. கக்கூஸ் கழுவக�றவதன க�ஃபவி, டீ, கலந்து தக�டுக்க 
அனுமைத�க்கக் கூட�து எனற.

இளமை�றனுக்க தக�பம வந்து வவிட்டது. “””’”உங்களுக்க இதுல இஷ்டமை�லதலனன�, 
அசூதசய� ஃபபீல பண்ணவீங்கனன� நவீங்க தவணு மை�னன� ஆபவிஸ்ல எதுவம கடிக்க�மை 
இருந்துக்கங்க…..” எனற�ன தவடுக்தகனற. அவனும தக�பமை�ய் முதறத்து 
வவிட்டுப் தப�ய் வவிட்ட�ன. அலுவலகத்த�ல தவதல ப�ரக்கம மைற்றவரகளனிடமும தச�லல�, 
அவரகளுக்கம பபீத�தயக் க�ளப்பவி வவிட்டு எலதல�ரும ஆவதடயப்பதனப் புறக்கணவிக்கத் 
தத�டங்க� வவிட்ட�ரகள தமைமௌனமை�ய்.

எத�ரப�ரத்தபடி தவஸ்பவிரஸ�தடனட் அதனவதரயும ஒரு அவசர மைமீட்டிங்க�ற்க 
அதழத்த�ர. தநரடிய�க வவிஷயத்த�ற்க வந்த�ர. “இளமை�றன எனனப்ப� இததலல�ம? 
ஸ்ட�ஃப் தவலதபர அதரனஞ்தமைனட் இவ்வளவ தமை�சமை�வ� பண்றது? தஹஸீனனிக்க� 
இருக்க�துனனு ஃபபீல பண்ண�ங்கனன� ஆள மை�த்துறத வவிட்டுட்டு இததனன அக்கப்தப�ர….?”

“ஸ�ர, மைனனனிக்கனும; இது தஹஸீனனிக் சமபந்தப்பட்ட பவிரச்தன இலல. அதுத�ன 
உண்தமையவினன� இப்ப இவங்கலல�ம க�ஃபவி, டீ, கடிக்க�ற கசீத்துக் தக�ட்டதக 
ஓட்டலுக்களள ஒதர ஒரு தடதவ தப�ய்ப் ப�ரத்துட்டு வ�ங்க….ஈயும எறமபுமை�ய் 
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எவ்வளவ அருவருப்ப� இருக்கனனுட்டு… அதுமைட்டுமை�லல; அங்க ஒதர வ�ளனி தண்ணவில 
த�ன க�தலயவிலருந்து இர�த்த�ரி வதரக்கம எச்ச�க் க�ள�ஸ முக்க� முக்க� கழுவறத� தபர
பண்ற�ங்க…. ப�ரத்த�தல கமைட்டதலடுக்கம அந்த சூழலல எப்படி 
சந்தத�ஷமை�க் கடிக்கற�ங்க?” எனற�ன இளமை�றன.

வவீ.பபீ. தக�ப�லதனப் ப�ரத்த�ர. “எங்களுக்க தவற வழ� இலல�தத�ல த�ன அங்க தப�ய்க் 
கடிக்கதற�ம ஸ�ர…பவிரச்தனதயதய புரிஞ்சுக்க மை�ட்டங்கற�ர ஸ�ர…” எனற�ன அவன.

“எனதன�ட ச�னன வயசுல எங்க க�ர�மைத்துப் பளளனிக் கூடத்துல சத்துணவ சதமைக்க�றதுக்க
ஒரு தல�த் தபண்ண ந�யமை�ச்ச�ர தஹட்மை�ஸ்டர….ஊரக்க�ரங்கலல�ம ஒண்ண�ச் தசரந்துக் 
க�ட்டு தங்கள பவிளதளகள ச�ப்ப�டு வ�ங்க அனுப்ப�மைப் 
புறக்கணவிச்ச�ங்க….ஒரு தல�த் சதமைச்சத த�ங்கள ச�ப்பவிடுறத�ங்க�ற ஜே�த�த் த�மை�ர அது…. 
அததத�ன இங்தகயும நடக்கது; படிச்ச பட்டணத்துக் க�ரங்களுக்கம படிக்க�த 
க�ர�மைத்துக்க�ரங்களுக்கம ஜே�த� ப�ரக்கறதுல மைட்டும தபரிய வவித்த�ய�சம 
எதுவமை�லலனனு ந�ரூபவிக்க�ற�ங்க….” எனற�ன இளமை�றன. தக�ப�லன அவசரமை�ய் இதட 
மைற�த்த�ன. “எலல�த்துலயும ஜே�த�க்கண்ண�டி மை�ட்டிக்க�ட்டு கதரக்கமை�ப் ப�ரக்க�தவீங்க 
ஸ�ர.. ஆவதடயப்பன எனன ஜே�தவீனனு இதுவதரக்கம எங்க ய�ருக்கம 
ததரிய�து; அததப் பத்த� எங்களுக்க அக்கதறயும இலல…. தரண்டு தவதலதயயும 
ஒருத்ததர தசஞ்ச� கண்டிப்ப� தஹஸீனனிக்க� இருக்க�துனனு தநதனக்க�தற�ம; அத�ன 
எத�ரக்கதற�ம…”

“எனன தக�ப�லன தஹஸீனனிக் தஹஸீனனிக்கனனு தர�மபத்த�ன அலட்டிக்க�றவீங்க; அவன
எனன தகய உளளவட்ட� கக்கூஸ் கழுவற�ன….எலல� தவதலக்கம டூலஸ் இருக்க; 
தஸ�லுசதனத் ததளனிச்சு, பவிரஸ்ஸ�ல ததய்ச்சு,ஃபவிளஸ்ஸவட்ட 
த�றந்துவவிட்ட� க�ளவீனனிங் முடிஞ் சது…தகயவில க�ளவஸ் மை�ட்டிருக்க�ன; முகத்துலயும 
கவசம அணவிஞ்சுத�ன தவதல ப�ரக்கற�ன… இதுல எங்கருந்து தஹஸ�னனிக் பவிர�ப்ளம 
வருதுதச�லலுங்க… நமமை வவீடுகளள எலல�ம நமமை தப�ண்ணுங்க கழ�வதறய 
க�ளவீன பண்ணவீட்டு வந்து சதமையல கட்டுல தவதல ப�ரக்கறத�லதலய�? அவங்க 
சதமைச்சத ந�மை ச�ப்புடுறதுத�ன இலதலய�?

ஆவதடதய�ட ஜே�த� எனனனதன ததரிய�துனனு அப்படிதய அப்ப�வவி மை�த�ரி தபசறவீங்கதள!
தநஞ்தசத் தத�ட்டுச் தச�லலுங்க…. கக்கூஸ் கழுவ சமமைத�ச்சு வரற�ங்கனன�தல அவங்க 
தல�த் ஜே�த�ய�த் த�ன இருப்ப�ங்கனனு உங்களுக்கத் ததரிய�த� எனன? அந்த 
அடிப்பதடயவில த�ன அவன க�ஃபவி, டீ, கலந்து தரறத எதுக்கறவீங்க…?” இளமை�றன நவீளமை�ய்ப்
தபச�க் தக�ண்தட தப�க வவீ.பவி. இதடயவில புகந்த�ர.

“இளமை�றன உங்க தலக்சரக் தகட்க இப்ப ந�மை கூடி இருக்கல! அதத�ட இதத ஜே�த�ப் 
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பவிரச்தனய� நவீங்க மை�த்த முயற்ச� பண்ண�தவீங்க…. நமமை வவீடுகளளதய ஒதர ஓவரதஹட் 
தடங்க்லருந்து த�ன சதமையலதறக்கம தண்ணவி வரறது; கழ�வதறக்கம 
வரறது; சதமையலதற கழ�ய்லருந்து தரமப ச�த�ரணமை� தண்ணவி புடிச்சுக் கடிப்தப�ம; 
ஆன�ல கழ�வதற கழ�யவிலருந்து தண்ணவி புடிச்சுக் கடிக்க நமைக்க மைனசு ஒப்புமை�? 
அசூதசய� ஃபபீல பண்ணுவமை� இலதலய�? அது ஹஸுமைன தசக்க�லஜே� அவ்வளவ 
த�ன; இங்கயும அதுத�ன பவிரச்தனனனு ந�ன தநதனக்க�தறன…அதன�ல தரண்டு 
தவதலதயயும ஒருத்தன தசய்ய வவிட�தவீங்க; பவிரிச்சுடுங்க….” எனற�ர தவீரமை�னமை�ய்.

“சரி ஸ�ர; இனதனயவில�ருந்து ஆவதடயப்பன க�ஃபவி, டீ மைட்டும கலந்து கடுப்ப�ன; 
கக்கூஸ் கழுவறதுக்க ந�ன தவற ஆள ஏற்ப�டு பண்ணவிக்கதறன….” எனற�ன இளமை�றன.

அவசரமை�ய் ஆட்தசபவித்த�ன தக�ப�லன “தந�…தந�…அததலல�ம சரிய� வர�து ஸ�ர; 
ஆவதட கக்கூஸ் தவண� கழுவட்டும….க�ஃபவி, டீ கலக்கறதுக்க தவற ஆள தப�டச் 
தச�லலுங்க…”

“ஏன ஸ�ர அப்படி….” ச�ரித்தபடி தகட்ட�ன இளமை�றன.

“தப�துவ�தவ அவங்க சுத்தமை� இருக்க மை�ட்ட�ங்க; அவங்க கலக்கறத எப்படி ஸ�ர 
எலதல�ரும கடிக்க முடியும?”

இளமை�றனுக்க ஆக்தர�ஷமை�ய்க் தக�பம வந்தது. அப்படிதய தப�ங்க�ன�ன. “ஏன ஸ�ர 
இப்படி இருக்க�றவீங்க? இதத ந�ன த�ன ஏதத� வல�ஞ்சு ஜே�த�ப் பவிரச்தனய� மை�த்த�தறனனு
தச�னனவீங்கதள, ப�ரத்தவீங்கள� ஸ�ர இவதர�ட அடி மைனதச�ட வவிக�ரத்த…இப்படித் த�ன 
அரத்த மை�லல�மை எததய�வது தச�லல� க�லங்க�லமை� அவங்கள ஒதுக்க� 
தவச்சுருக்தக�ம…. அவங்க களனிச்சு சுத்தபத்தமை� இலல�தத�ல த�ன தக�யவிலுக்களள 
வவிடுறத�லதலனனு அபத்தமை� தச�லல�க்க�ட்டும த�ரியதற�ம….எனன தக�டுதமை ஸ�ர 
இததலல�ம…!

உத்தப்புரமங்கற க�ர�மைத்துல தவீண்ட�தமையவின ச�னனமை� இருந்த ஒரு நவீண்ட சுவரக் 
கண்டுபவிடிச்சு தர�மபப் தபரிய தப�ர�ட்டத்துக்கப்புறம அதத�ட ஒரு ச�ற பகத�ய 
அரச�ங்கம ததலயவிட்டு உதடச்ச�ருக்க�ங் கள�ம…தநஞ்சத் தத�ட்டுச் தச�லலுங்க, அந்த 
மை�த�ரிச் சுவர அங்க மைட்டுந்த�ன இருக்க�? அந்த உயர ஜே�த� மைதன�ப�வமும 
அகமப�வமும நமமை எலதல�ருதடய உளளுணரவலயும இலதலய�? அதன�ல த�ன 
தல�த்துகளன� சுத்தமை� இருக்க மை�ட்ட�ங்க; அவங்க கலக்கற க�ஃபவி, டீ எலல�ம 
தஹஸீனனிக்க� இருக்க�துனனு கண்டபடி கதத கட்டிக்க�ட்டு அவங்களத் தத�ட்ட� தவீட்டு 
ப�ரத்த� ப�வமனுட்டு ஒதுக்க� வச்சுக்க�ட்டு இருக்கதற�ம….” மச்சு வவிட�மைல தபச�யதும 
அந்த இடத்த�ல�ருந்து எழுந்து தக�பமை�ய் தவளனிதயற�ன�ன இளமை�றன. 
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அடுத்த ந�ள இளமை�றனும ஆவதடயப்பனும அந்தக் கமதபனனி தவதலயவில�ருந்து 
வவிடுவவிக்கப்பட்ட�ரகள.

engrsubburaj@yahoo.co.in
பத�வகள, ஜேஹூன 2010  இதழ் 126 
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22.  கதரவயதொரத்து சதிறு நண்டு ….! - மட்டுவவில் ஞதொனைக்குமதொரன் -

க�லகதளத் தழுவவிய கடல அதலயவின ஈரம மதழவதரயும தசனற களனிர ஏற்ற�க்n 
முக�தலடுத்து வந்து ஒத்தடம தக�டுத்தது மை�தலக்க�ற்ற .கதரதய�ரத்த�தல கட்டியவிருந்த 
படதக�னற அதலயவின த�ளத்துக்தகற்ப அபவிநயம பவிடித்தது. தனது ந�னக வயது 
மைகதன�டு கடற்கதரதய�ரமை�க உல�ப் தப�ய்க்தக�ண்டிருந்த�ன வசசீகரன. தவளனிச்ச 
வவீட்டுக்க முனப�கவவிருந்த தக�ட்டல மைணல�ல இருந்தபடிக்க சூரியன மைதறவதத வவிதம 
வவிதமை�க படம பவிடித்துக் தக�ண்டிருந்த தவளதளக்க�ர உலல�சப் பயணவிகளனில ஒருத்த� 
வருணதனயும தனது புதகப்படக் கருவவிக்களதள வ�ரிக் தக�ண்ட�ள. தகப்பனனின 
தககதளப் பவிடித்த�ருந்த வருணன அவனது தககளனில இருந்து வவிடுபட்டு கதரதய�ரத்த�தல
கவவிந்த�ருந்த ச�ப்பவிகதள தசகரிக்கத் தத�டங்க�ன�ன. எத�ரப் பக்கமை�ருந்து க�ழ�ந்த 
சட்தடதய�டு ச�றவன ஒருவன இவனனிடம வந்து தகதய நவீட்டின�ன.

“எனன” எனற�ன வசசீகரன..

“க�சு கடுங்க அண்தண” எனறபடி ததலதயச் தச�ற�ந்து தக�ண்டு ந�னறவதன ஏற 
இறங்கப் ப�ரத்து வவிட்டு

“எனனட்தட ச�லலதற இலதல” எனறபடி அலட்ச�யமை�க அவதன வவிட்டு வவிலக�ச் 
தசனற�ன. அப்படி அவன தச�னனதுக்க ஒரு க�ரணமும இருந்தது.இவதன மை�த�ரிப் 
தபடியளுகள கடக்கதரக்க வ�ற ஆக்களனிடம க�சு வ�ங்க�க் தக�ளளுறதுக்க�க 
ஏத�வது தப�ய் தச�லலுவ�ங்கள. பவிறக தகயவிதல க�தடக்க�ற க�ச�தல பபீடி ச�கதரட் 
எண்டு வ�ங்க� ச�னன வயச�தலதய தகட்டுப்தப�டுவ�ங்கள. இப்பவிடி ஒரு ச�னனப் தபடியன
தகட்டுப் தப�யவிட ஏன ந�னும ஒரு க�ல�கதவணும எனபதத இவன வ�தம.

துமபு மை�ட்ட�தய வவித்தபடிக்க தூரத்த�தல ஒரு வதய�த�பர கடற்கதர ஓரமை�க வந்து 
தக�ண்டிருந்த�ர. தககளனிதல இருந்த மை�ட்ட�யப் தபட்டிதயக் கண்டவடன அவதர தந�க்க� 
ஓடின�ன வருணன. அந்த மைனனிதரது முகத்த�தல முதுதமை தனது முகவரிதயப் பத�த்து 
வவிட்டிருந்தது. இந்த வயசு தப�ன தநரத்த�லும உதழத்துச் ச�ப்பவிட தவணும எனும அவரது
தவர�க்க�யத்தத ப�ரக்தகயவிதல அவனது தகப்பனனின பவிடிவ�த கணதமை ந�தனவக்க 
வந்தது.

“ஏனப்ப� இனனும தவதலக்கப் தப�ற�ங்கள” எனற தக�ட்ட�ல

“சுத்தும வதர த�ன தமபவி பூமை� உதழக்கம வதர த�ன மை�னனிசன. தச�ந்த உதழப்பவிதல 
தச�றண்ணும சுகம த�ன சுகம” எனற தபரிமை�தம தக�ளவ�ர. “சரி அப்ப� அதுக்கத்த�தன 
அரச�ங்கம உங்களுக்கப் தபனசன தருதத” எனற�ல பத�ல தபச�து ச�ரித்துச் 
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சமை�ளனிப்ப�ர.அந்த வதய�த�ப மை�ட்ட�ய்க் க�ரதனப் ப�ரத்ததும அவனது அப்ப�வவின 
தக�ளதகப் பவிரகடனதமை ந�தனவக்க வந்தது.

மை�ட்ட�ய் வ�ங்க�த் தருமை�ற தகதயச் சுரண்டின�ன மைகன.

தககள�ல மை�ட்ட�ய்க்க�ரதர அதழத்த�ன. முறவல ஒனதற உத�ரத்தபடி அருக�தல 
வந்தவரிடம. “எனனவவிதல” எனற�ன. “பத்துக்கம இருக்க இருபது ரூப�க்கம இருக்க” 
அவனது பத�லுக்க�க முகத்ததப் ப�ரத்த�ர.

“புத்து ரூப�வக்க ஒண்டு த�ங்தக� ஐய�”

துமபு மை�ட்ட�ய் தபட்டியவில இருந்து ச�ற�தளதவ எடுத்து மைடித்து மைகனனிடம தக�டுத்த�ர.

தமபவிக்க எந்த இடம ..? க�தச வ�ங்க�க் தக�ண்தட அவனனிடம தகட்ட�ர அந்தப் தபரியவர

“ய�ழ்ப்ப�ணம அய்ய� … எப்பவிடி வவிய�ப�ரம ந�ன� ..? அவர அணவிந்த�ருந்த தத�ப்பவி அவதர
அவனுக்க அதடய�ளங் க�ட்டியது.

“எங்தக தமபவி ய�வ�ரம முனதனய மை�த�ரி இலதல எலல�ம படுத்த�ட்டுது. தமை�ழரும 
முசுலீமுகளும வ�ழமுடிய�த சூழல” தவற ய�ருக்கம தகட்டுவவிட�த படிக்க கரதலத் 
த�ழ்த�ப் தபச�ன�ர.

“என மைகனுக்க துமபு மை�ட்ட�ய் எண்ட� சரிய�ன வவிருப்பம ஐய� … உங்களுக்கம 
பவிளதளயள இருக்க�னதமை� .? ” தனது தந்தததயப் தப�ல இருந்தபடியவின�தலதய அததக் 
தகட்ட�ன.

“இரண்டு தபண்ணுகளும ஒரு தபயனும ஒரு தபண்தணக் கட்டிக் தக�டுத்த�ட்டன….ம 
ப�ப்பம அலல� வழ�வவிடுவ�ன”.

சரி ந�ன தப�ய்த்து வ�றன. ஏனறபடி மை�ட்ட�ய் தபட்டிதய�டு கடற்கதர ஓரம 
தப�ய்க்தக�ண்டிருந்த�ர.

-----------

இப்தப�ழுததலல�ம சனனி ஞ�யவிதறனற�ல மைகதன�டு கடற்கதரக்கப் தப�ய் வவிடுக�ற�ன 
வ�கசீசன. மைகதனயும கூடதவ அதழத்துப் தப�வதற்க்க இரண்டு க�ரணம உண்டு ஒனற; 
அவனது மைகனுக்க கடல எனற�ல பவிடிக்கம. மைற்தறயது மைகதன�டு 
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தவளனிதய தசனற�ல பக்கத்துதணயும ப�துக�ப்பும அத�கமை�கக் க�தடக்கம எனபதும. 
இனற வவிடுமுதற த�னம ஆன�லும சனக்கூட்டம கதறவ�கதவ இருந்தது. க�ரணம 
எங்தக� நடந்த ஏதத� ஒரு அரச�யல அசமப�வவிதம.

ஒரு கதவதடப்பு ந�ள தப�ல ஆரவ�ரமை�னற� இருந்தது கடற்கதர. ஏங்கம ஒருவதர 
மைற்றவர சந்ததகக் கண் தக�ண்டு ப�ரக்க�ற�ரகள இங்தக. தபருந்த�லும தத�டருந்த�லும 
கதடத் ததருவவிலும இது த�ன இப்தப�ததய இலங்தக ந�லவரம.தட்டுத் தடுமை�ற� தவட்டி 
சட்தட வவீபூத� பூ தப�ட்தட�டு ஒருவர வந்த�ல அவர கதத கூண்தட�டு தகல�யம 
தப�தவண்டியதுத�ன.

கடற்கதர தய�டு ஒட்டிய அந்த ப�தறயவின ஒரு பகத� கடலுக்கள மழ்க� இருந்தது. 
ப�தறக்க அந்தப் பக்கம மைமீன பவிடிப்படககள வரிதசய�க ந�றத்தப்பட்டிருந்தன. ச�றவன 
ஒருவன எந்தவவித தயக்கமும இனற� இயற்க்தகக் கடதன கழ�த்துக் 
தக�ண்டிருந்த�ன.

ய�தர� பவினபக்கமை�க சுரண்டதவ த�ருமபவிப் ப�ரத்த�ன அனதற�ரு ந�ள பவிச்தச தகட்ட 
அதத ச�றவன த�ன இனறம. க�ழ�ந்த சட்தடதய�டு கதலந்த தகசத்துடன க�ட்ச� தந்த�ன.
இமமுதற அவதனப் ப�ரக்தகயவிதல ஒரு அனுத�பம ஏற்பட்டது. எதததய� 
தச�லவதற்க்க�க அதலந்து தக�ண்டிருக்க�ற அழக�ன அந்த அதலதயப் தப�லதவ அந்த 
ச�றவனனின முகத்த�லும ஏதத� கவதல புததந்து தப�யவிருக்க�றது எனபதத அவன 
கண்களுக்கள வசசீகரன கண்டு தக�ண்ட�ன. அவதன�டு தபச தவணும தப�ல 
ஒரு ஆரவம பவிறந்தது.

ஏன தமபவி உனனுதடய அமமை� அப்ப� எங்தக .? அவனுதடய கண்கதள ஊடுருவவிதனன.

“அமமை� தசத்துட்ட� அப்ப�வக்க இதழப்பு…. ச�ப்ப�ட்டுக்தக கஸ்டமைண்தண .!” எனறவன 
கண்களனிதல கண்ணவீர துளனிரத்தது.

‘சரி உனதன�தட வவீடு எங்தகயவிருக்க” தசரிப்பக்கமை�ருந்த த�தசதயச் சுட்டின�ன.

“வ� வவீட்டுக்கப் தப�ய்வருவம”; எனறதப�து தயங்க�ன�ன;. வவிலலங்கமை�க அவதனயும என
மைகதன இழுத்துக் தக�ண்டு அந்தச் தசரிதய தந�க்க�ப் தப�தனன. மக்தகப் தப�த்த�க் 
தக�ண்ட�ன வருணன. பூவரசு மைரத்துக்கக் கசீதழ படங்க�ல தப�டப்பட்ட 
பந்தலுக்கக் கசீதழ இருமை�ய படி படுத்த�ருந்த�ன ஒருவன.; தந�ய�ல அனுங்க�க் 
தக�ண்டிருந்த�ன.எலுமபுக்க தமைல�ல தத�ல தப�ரத்த�யவிருப்பது தப�லதவ 
அவதனப்ப�ரக்கத் ததரிந்தது. “இவரு த�ன எங்கய்ய�” எனறபடி தகப்பனனின ததலதயத் 
தடவவின�ன அவன.
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அய்ய� ….அய்ய� ” எனற தகப்பதனத் தட்டி எழுப்பவின�ன. ஆவர�ல எழுந்த�ருக்க முடிய�து
இருந்தது.ததலதய உயரத்த�ப் ப�ரத்து வவிட்டு மைமீண்டும படுத்துக் தக�ண்ட�ன. 
எனமைகனளவவிதல ஒரு ச�றமை�தயக் க�ட்டி அவதளத் தங்தக எனற�ன.

“க�தலயவிதல தபப்பர தப�றக்க� வவித்த�த்த�ன மைத்த�ய�னம வயவிற ந�தறயும. புpனதனரம 
ய�ர�ச்சுத் ப�வப்பட்டு ஏத�வது கடுத்த�த்த�ன உண்டு.” தவக்கம வந்ததத� ததரியவவிலதல
கனனிந்த படிதய தபச�ன�ன.

“அப்ப பளளனிக் கூடம.”

“தப�ய்க் கனக�லம”

தபதசத்த�றந்து உளள பணத்தத எலல�ம தக�டுத்துவவிட்டு வவிதட தபற்தறன தபச�னதும 
மைனச�னதும ப�ரம கதறந்து தப�யவிற்ற. அததனன யுத்தக் கதறய�னுக்க தமை�ழ்ச் 
சமுத�யம மைட்டும த�ன உணவ�க�ப. தப�னதத�...? வவின�க்கள பல எழுந்து வந்து 
அவன உடதலச் சுற்ற�க் தக�ண்டன.

-----------

ஒரு ச�ல வருடங்களுக்கப் பவினனத�க அந்த இடத்த�தல அவனது க�லகள மை�த�க்க�னறன. 
ஆமை�ம இறந்து தப�ன த�ய் இதழப்பு வந்தத இதழத்துப்தப�ன தகப்பதன�டு அந்த 
ச�றவன வச�த்த அதத கடற்கதர த�ன. இப்தப� ந�தறய மை�ற்றங்கதள 
உளவ�ங்க� இருந்தது. எவ்வளவ ச�ரமைப்பட்டு எங்க ததடியும கூட அந்தச் ச�றவதனதய� 
அவனனிருந்த கடிதச வவீட்தடதய� க�ண்டு பவிடிக்க முடியவவிலதல. அங்க�ருந்து சுண்டல 
வவிற்ற ஒருவனனிடம வவிச�ரித்துப் ப�ரத்தத�ல;.;; அந்த இடத்ததச் சுன�மை� 
த�னற வவிட்டத�கதவ தச�னன�ன. ஏமை�ற்றமை�கதவ இருந்தது.

அந்த இடத்த�தனக் கடந்து இப்தப�து தப�ன�லும கூட அந்தச் ச�றவன எங்க�வது 
ததனபடுக�ற�ன� எனதற வசசீகரனனின கண்கள அவதனத் ததடிப் ப�ரக்கம.

maduvilan@hotmail.com

பத�வகள, தபப்ருவரி 2009 இதழ் 110 
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23.  ' நதொன் அவனைளில்தல'..  - வ.ந.கதிரிதரன்

*- எழுத்த�ளர சுஜே�த� அறக்கட்டதளயும ஆழ� பப்ளனிஷரஸஸும இதணந்து நடத்த�ய அமைரர சுஜே�த� 
அற�வவியல புதனகததப் தப�ட்டியவில வட அதமைரிக்க�வக்க�ன வவிருத�தனப் தபற்ற ச�றகதத! -

தமை�ழகத்த�ன தசனதனயவிலுளள மை�கப்பவிரமை�ண்டமை�ன த�றந்த தவளனிச் ச�தறச்ச�தலயவில 
தனக்கரிய அதறயவினுள ப�ஸ்கரன அமைரந்த�ருந்த�னக�.பவி.2700 ஆம ஆண்டிதல�ருந�ள.... ...

தமை�ழகத்த�ன தசனதனயவிலுளள மை�கப்பவிரமை�ண்டமை�ன த�றந்த தவளனிச் ச�தறச்ச�தலயவில 
தனக்கரிய அதறயவினுள ப�ஸ்கரன அமைரந்த�ருந்த�ன. ச�தறக்க�வலரகளற்ற த�றந்த 
தவளனிச் ச�தறச்ச�தலகளனில அதடக்கப்பட்டிருக்கம அதனத்துக் தகத�களனின 
உடலகளனிலும அவரகளது அதடய�ளங்கள பற்ற�ய அதனத்துத் தகவ்லகளுடன கூடிய 
ச�ல�க்க�ன ச�லலுகள இதணக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்ற�ன மலம, GPS தத�ழ�ல நுட்பத்த�ன 
மலம அவரகள அதனவரும பவிற�தத�ரிடத்த�ல அதமைந்த�ருந்த 
ச�தறச்ச�தலத் ததலதமைச் தசயலகத்த�ல�ருந்து அவத�னனிக்கப்பட்டுக் தக�ண்டிருந்த�ரகள. 
தசவ்வ�ய்க் க�ரகம, சந்த�ரன தப�னற க�ரகங்கதளலல�ம புத�ய புத�ய க�லனனிகள�ல 
ந�தறந்து வவிட்டிருந்தன. சூரிய மைண்டலத்த�ல பலதவற வவிண்தவளனிக் 
க�லனனிகள உருவ�க்கப் பட்டிருந்தன. பூவலக�ன பலதவற ந�டுகளும மை�னுடரகதளனற 
ரீத�யவில ஒனற�தணந்து வவிட்டிருந்த�ரகள. ஒரு க�ரகம! அதன மைக்கள ந�ம! எனற 
பக்கவப்பட்டிருந்த மை�னுடரகள பூவலக மைக்கள கூட்டதமைப்பு எனற ஒனற�தணந்து 
வவிட்டிருந்த�ரகள. ந�டுகளுக்க�தடயவில பயணவிப்பதற்கக் கடவச் சசீட்டு, வவிச� தப�னற 
எதுவதமை தததவய�கவவிருக்கவவிலதல. ந�டுகள, ததச�ய இனங்கள, ததச�ய ப�துக�ப்பு 
தப�னறவற்ற�ன அடிப்பதடயவில பலதவற ந�டுகளும தத்தமைது தவளனிந�ட்டுக் 
தக�ளதகயவிதன வகத்த�ருந்த க�லம எப்தப�ழுதத� இப்பூமை�யவில மைதலதயற�வவிட்டிருந்தது. 
இனற வவிண்தவளனித் தத�ழ�ல நுட்பம மை�கவம முனதனற� வவிட்டிருந்ததத�ரு ந�தலயவில 
தவற்றக் க�ரக வ�ச�கள, உயவிரினங்களனில�ருந்து இப்பூமை�க்க�ன ப�துக�ப்பு 
எனனும அடிப்பதடயவில பூவலக�ன ப�துக�ப்பு தவீரமை�னனிக்கப்பட்டது. இத்ததகயதத�ரு சூழல
ந�லவம க�லகட்டதமை�னற�லத�ன இவ்வவிதம த�றந்ததவளனிச் ச�தறச்ச�தலதய�னற�ல 
அமைரந்த�ருந்த�ன இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனிய�ன ப�ஸ்கரன. அவனது ச�ந்ததனதயலல�ம 
அடுத்த ந�தளப் பற்ற�யத�கதவயவிருந்தது. தசய்ய�த கற்றத்த�ற்க�க அவனுக்க 
மைரணதண்டதண வவித�க்கப் பட்டிருந்தது. சந்தரப்ப ச�ட்ச�யங்கள சத� தசய்து வவிட்டன.

இத்ததனக்கம அவன தசய்தத�கக் கருதப்பட்ட கற்றச்ச�ட்டு: அலப� தசஞ்சுரி நட்சத்த�ர 
மைண்டலத்த�லுளள ச�ற�யதத�ரு, பூமை�தயதய�த்த க�ரகமை�ன 'பவிள�னட் அலப�'வவில வச�க்கம
மை�னனிடரகதளப் தபருமப�லுதமை�த்த தவற்றலகவ�ச�களுக்கப் பூமை�யவின ப�துக�ப்பு 
இரகச�யங்கதள வழங்க�யவிருந்தத்த�கக் கற்றஞ்ச�ட்டப்பட்டிருந்த�ன. நமைது பூமை�க்கத் 
துதர�கம தசய்ய முதனந்தவன�கக் கற்றவ�ளனிய�க்கப்பட்டிருந்த�ன. அதற்க�ன 
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தண்டதனத�ன மைறந�ள ந�தறதவற்றப்படத் தவீரமை�னனிக்கப்பட்டிருந்த, அவனதமைல 
வவித�க்கப்பட்டிருந்த மைரணதண்டதன. இத�ல�ருந்து தப்புவதற்தகனற ஏத�வது 
வழ�களனிருக்க�றத�தவனற பலதவற தக�ணங்களனில ச�ந்ததனதயத் தட்டிவவிட்ட�ன. 
தப்புவதற்க�ன சந்தரப்பதமை இலதலதயனபது மைட்டும நனற�கதவ வவிளங்க�யது. 
முதன முதறய�கச் ச�வ, மைரணம பற்ற� மைனம மை�கத் தவீவவிரமை�கச் ச�ந்த�க்கத் ததலப்பட்டது.
தவற மை�ரக்கதமைதுமை�லதல. நடப்பதத ஏற்றக் தக�ளளதவண்டியதுத�ன.

இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனிய�ன ப�ஸ்கரன எப்தப�ழுதுதமை தனனிதமையவில ச�ந்த�ப்ப்தத மை�கவம 
வவிருமபுவன. பவிரபஞ்சத்த�ன தத�ற்றம பற்ற�, இதற்கச் சமை�ந்தரமை�க இருக்கக் கூடிய 
ஏதனய பவிரபஞ்சங்கள, க�லத்த�னூடு பயணவித்தல, கருந்துதளகள... 
பற்ற�தயலல�ம அவன பல நூலகள , ஆய்வக் கட்டுதரகள எழுத�யவிருப்பவன. 
பவிரபஞ்சத்த�ன இருப்பு பற்ற� ஆர�ய்ந்தவனனின இருப்பு வவிதரவவிதலதய இலல�மைல தப�கப் 
தப�க�றத�?

அவனது முடிதவ அவன தனனித்து ந�னற எத�ரதந�க்க தவண்டியதுத�ன. 
மை�னனிடரகளனிதடதய கடுமபம, நட்பு தப�னற உறவகளற்றப் பல நூற்ற�ண்டுகள கடந்து 
வவிட்டிருந்தன. இனப்தபருக்கம மை�னனிடப் பண்தணகளனில நதடதபறத் தத�டங்க� 
வவிட்டிருந்தன. தமைலும கதள�னனிங் தத�ழ�லநுட்பத்த�ன மலம தத�ழ�ல�ளரகள, 
வவிஞ்ஞ�னனிகள, தப�ர வவீரரகள, வரத்தகரகள, கதலஞரகள, மைத கருக்கதளன ஒதர 
மை�த�ரிய�ன மை�னுடரகள உருவ�க்கப்பட்டுக் தக�ண்டிருந்த�ரகள. ஆண் வவிந்துக்களும, 
தபண் முட்தடகளும ப�துக�ப்ப�கச் தசமை�க்கப்பட்டு பலதவற வதககளனில கலந்து மை�னுடர
உருவ�க்கம தததவகளுக்தகற்ப நதடதபற்றக் தக�ண்டிருக்கம க�லத்த�ல வ�ழ்ந்து 
தக�ண்டிருந்தவனுக்க கடுமப உறவகள மை�னனூலகளனில மைட்டுதமை அற�ந்து தக�ளளக் 
கூடியத�கவவிருந்தது. அவற்தறப் பற்ற� எண்ணுமதப�து அவன அனதறய மை�னுடரகளனின 
அனபுந�தறந்த வ�ழ்க்தக வட்டம பற்ற� ஆச்சரியப்படுவ�ன.

அவனது ச�ந்ததனதய�ட்டம பலக�க் க�தள வவிரிந்தத�டிக் தக�ண்டிருந்தது.

'ந�தளயுடன இந்த உலகடன�ன எனது இந்த இருப்பு முடிந்து வவிடும. அதன பவிறக ந�ன 
எனனவ�தவன? " இவ்வவிதம அவன ச�ந்த�த்த�ன. இதற்க�ன ததளனிவ�ன வவிதட 
க�தடக்க�ததத�ரு ந�தலயவிலத�ன இனனும மை�னுடகலமை�ருந்தது. தப�ருள�? 
சக்த�ய�? தப�ருளமுதலவ�தமை�? கருத்து முதலவ�தமை�? இவ்வவிதமை�ன தத்துவப் 
தப�ர�ட்டம இனனும முடிவற்ற தத�டரந்து தக�ண்டிருந்தது.

அப்தப�ழுதுத�ன அவன முன அந்த அத�சயம ந�கழ்ந்தது.

அவன கண்களனின முன த�டீதரன ஒரு தக�ளம தப�னறதத�ரு வடிவம தத�னற� 
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மைதறந்தது. அவன த�தகப்பு அடங்கவதற்கள அததனத் தத�டரந்து தமைலும ச�ற�ய,தபரிய 
தக�ளங்கள ச�ல தத�னற� மைதறந்தன.

இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனிய�ன ப�ஸ்கரனுக்கச் ச�ற�து தநரம நடந்த ந�கழ்வகதளக் 
க�ரக�ப்பதற்கக் கடினமை�கவவிருந்தது. த�ன க�ண்பது கனவ� அலலது நனவ� எனபத�தல�ரு 
சந்ததகம எழுந்தது. அடுத்தந�ள மைரண தண்டதனதயனபத�ல அவனது புத்த� 
தபதல�த்து வவிட்டத�தயனன? இவ்வவிதமை�க அவன ஒரு முடிவக்கம வர�மைல 
த�ணற�க்தக�ண்டிருந்த தவதளயவில அவன முனன�ல தமைலுதமை�ரு அத�சயம ந�கழ்ந்தது.

இமமுதற அவன முனன�ல ஒரு தவளதள ந�றக் க�க�தம, A-1 அளவவில தத�னற� , 
தசங்கத்த�க அவன வ�ச�ப்பதற்க இலகவ�க ந�னறது. அக்க�க�தம மைதறய�மைல ந�தலத்து
ந�ற்கதவ அவனுக்கத் த�ன க�ண்பது கனவலல எனபது புரிந்தது.

அத�ல பவினவருமை�ற எழுத�யவிருந்தது:

'நண்ப�! எனன த�தகத்துப் தப�ய் வவிட்ட�ய�?'

அததனப் படித்துவவிட்டு அதற்கப் பத�ல�றக்கம முகமை�க 'ஆம' எனற ததலயதசத்த�ன 
இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி.

இப்தப�ழுது அந்தக் க�க�தம மைதறந்து மைமீண்டும தத�னற�யது. இமமுதற அத�ல 
கசீழுளளவ�ற எழுதப் பட்டிருந்தது:

'பயப்பட�தத நண்ப�! ந�ன உனது பவிரபஞ்சத்துடன கூடதவ இருந்து வரும 
பலல�யவிரக்கணக்க�ன பவிரபஞ்சங்களனில ஒனற�தனச் தசரந்த உயவிரினம. எங்களது 
பவிரபஞ்சம உங்களுதடயதத வவிட பத�ன�னக தவளனிப் பரிமை�ணங்களும , ஒரு 
க�லப்பரிமை�ணமும தக�ண்டது. அதன�ல உங்களது பவிரபஞ்சத்த�னுள ந�ம தத�னறமதப�து
மைட்டும , உங்களது முப்பரிமை�ணங்களுக்கரிய எங்களது உருவத்த�ன பகத�கள ததரியும. 
ஆன�ல உங்கள�ல எங்களனின முழுத்தத�ற்றத்த�தனயும ப�ரக்க 
முடிய�து. ஆன�ல எங்கள�ல உங்களது தத�ற்றம மைற்றம தசய்ற்ப�டுகள 
அதனத்ததயுதமை ப�ரக்க முடியும..'

'அப்படிய�..!' எனற வவியந்து தப�ன�ன இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி.

அதனபவின அவரகளுக்க�தடயவில�ன உதரய�டற் தத�டரப�னது அவன கூறவதும, அதற்கப்
பத�ல�க அந்தப் பலபரிமை�ண உயவிரினத்த�ன க�க�தப் பத�லகளுமை�கத் தத�டரந்தது. அததன 
இலகவ�க்கம தப�ருட்டுக் கசீழுளளவ�ற உதரய�டல 
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கற�ப்பவிடப்படும.

இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி: ' உங்கள�ல எங்கள தமை�ழ�தய வ�ச�க்க முடிக�றது. ஏன தபச 
முடியவவிலதல..'

அண்டதவளனி உயவிரினம: 'எங்களுக்க�தடயவில�ன உதரய�டலகதளலல�ம உங்கதளப் 
தப�ல கூறவதும பத�ல�றப்பதுமை�கத் தத�டரவத�லதல. மை�ற�க ந�தனப்பதும, அவற்தற 
உணரவதுமை�கத் தத�டருதமை�ரு தசயற்ப�டு. அதன�ல எங்களனிதடதய 
உங்களுதடயததப் தப�னற ஒல�தய தமையமை�கக் தக�ண்ட உதரய�டல ந�லவவத�லதல. 
அதற்கரிய உறப்புகளனின தததவகளும இருப்பத�லதல.'

இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி: 'எவ்வளவ ஆச்சரியமை�கவம, த�ருப்த�ய�கவமை�ருக்க�றது. என 
இருப்பவின முடிவக்கண்தமையவில எனக்க இபப்டிதய�ரு அற�தலும, புரிதலுமை�? '

அண்டதவளனி உயவிரினம: 'எனன கூறக�ற�ய் நண்ப�! எனன உன இருப்பு முடியும 
தறவ�யவில�ருக்க�றத�? ஏன..?'

இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி இதற்கப் பத�ல�கத் தன கததயவிதனயும, ந�தறதவற்றப்படவளள 
தண்டதன பற்ற�யும கற�ப்பவிட்ட�ன. இதற்கப் பத�ல�கச் ச�ற�து தநரம அண்டதவளனி 
உயவிரினத்த�டமை�ருந்து தமைளனம ந�லவவியது. பவினனர அது கூற�யது.

'இதற்க நவீ ஏன கவதலபடுக�ற�ய்? கவதலதய வவிடு! இந்த இக்கட்டில�ருந்து உனதன ந�ன
தப்ப தவக்க முடியும. நவீ உன உலகத்துச் சட்டத�ட்டங்களனினபடி வவிடுததலய�னதும ந�ம 
அடிக்கடி சந்த�த்துக் தக�ளதவ�ம."

இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி: 'உனன�ல எனதன எவ்வவிதம க�ப்ப�ற்ற முடியுதமைன 
ந�தனக்க�ற�ய்?"

அண்டதவளனி உயவிரினம: 'ந�தள உனக்க மைரண தண்டதன ந�தறதவற்றப்பட இருப்பதன�ல
, க�லத�மைதம தசய்வ்தற்கரிய தருணமைலல இது. அதன�ல...'

இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி: 'அதன�ல....'

அண்டதவளனி உயவிரினம: 'முதல�ல இனற உன ச�தறக் க�வலரகளுடன தத�டரபு தக�ண்டு
உன இறத� முதறய�ன தமைனமுதறயபீட்டிதன வவிண்ணப்பவித்துவவிடு. உங்கள உலகத்துச் 
சட்டத�ட்டங்களனினபடி மைரணதண்டதன ந�தறதவற்றப்படுவதற்க முனவதரயவில தகந்த 
க�ரணம இருப்பவின , ந�ரூபவிக்கப்படின அவ்வவிதமை�ன தமைனமுதறயபீடுகதள 
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வவிண்ணப்பவிக்கல�மைலலவ�?'

இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி: 'ஆம. உண்தமைத�ன...'

அண்டதவளனி உயவிரினம: 'அவ்வவிதம உன தமைனமுதறயபீட்டிதன உடனடிய�கதவ 
வவிண்ணப்பவித்து முதல�ல கற்றஞ்ச�ட்டப்பட்டிருக்கம நவீ உண்தமையவில இயற்பவியல 
வவிஞ்ஞ�னனி ப�ஸ்கரன அலலதனனற கூறதவண்டும; ந�ரூபவிக்க தவண்டும. ..'

இய்ற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி: 'அததப்படி.. ஒனறதமை புரியவவிலதலதய... எதற்க�க ந�ன , 
இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி ப�ஸ்கரன அலலதனனற கூறதவண்டும? ந�ன ப�ஸ்கரன த�தன! 
'

அண்டதவளனி உயவிரினம: 'தவற வழ�யவிலதல.. அதுதவ�னறத�ன தற்தப�துளள இலகவ�ன
வழ�.. முதல�ல நவீ தப்ப தவண்டும. அதனபவின எங்களுக்க�தடயவில�ன தத�டரபு 
தத�டரட்டும...'

இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி: '. ஒனறதமை புரியவவிலதலதய.. ந�ன ந�னனிலதலதயனற�ல தவற 
ய�ர?'

அண்டதவளனி உயவிரினம: ' இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி ப�ஸ்கரனுக்க அவனது இதயம எந்தப் 
பக்கத்த�லுளளது? "

இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி: 'அத�தலனன சந்ததகம.. இடது புறத்த�லத�ன..'

அண்டதவளனி உயவிரினம: 'இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனியவின முக்க�ய அதடய�ளங்களனிதல�னற�ன
பவிறப்பு மைச்சம எந்தப் பக்கத்த�ல�ருக்க�றது?'

இயற்பவில வவிஞ்ஞ�னனி: 'அது த�தடயவின வலப்புறத்த�லத�ன...'

அண்டதவளனி உயவிரினம: ' அவற்ற�தன இடம மை�ற்ற� தவத்து வவிட்ட�ல தவதல 
சுலபமை�க�வவிடும. அதன பவினனர உனது தமைனமுதறயபீட்டில உண்தமைய�ன இயற்பவியல 
வவிஞ்ஞ�னனியவின இதயம இடது ப்றத்த�ல இருப்பததயும, அவனது அங்க அதடய�ளங்களனின
இருப்பவிடங்கதளயும கற�ப்பவிட தவண்டும. ஆன�ல அதவ எலல�தமை உனதனப் 
தப�றத்தவதரயவில இடம மை�ற�யவிருக்கம. ஆக நவீ - ந�ன அவனனிலதல - எனற வ�த�ட 
தவண்டும. உன உடல�ன எலல�ப் ப�கங்களுதமை இடம மை�ற�யவிருப்பத�ல உன இடது தக 
வலது தகய�கவம, வலது தக இடது தகய�கவமை�ருக்கம. நவீத� மைனறத்த�டமை�ருக்கம 
தகவலகளனினபடி அவரகளனிடமை�ருப்பது தப�ல�ய�ன தகதரதகய�கவவிருக்கம.. எனன 
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புரிக�றத�?'

இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி; 'ஏதத� தக�ஞ்சம புரிக�றது. புரிய�மைலுமை�ருக்க�றது... ஆன�ல ஒனற
மைட்டும புரிக�றது: ந�ன அவனனிலதலதயனற வ�த�ட தவண்டும எனற.  தற்தப�துளள என
அங்கங்கள தத�டக்கம அதனத்ததயுதமை தற்தப�துளள இடத்த�ல�ருந்து 
இடம மை�ற்ற� தவத்த�ல இதவதயலல�ம ச�த்த�யதமைனற நவீ கற�ப்பவிடுவதும புரிக�றது... 
ஆன�ல அதவதயலல�ம - இடமை�ற்றம- எவ்வவிதம ச�த்த�யதமைனறத�ன புரியவவிலதல '

அண்டதவளனி உயவிரினம. 'சப�ஷ்! நவீ தகட்டிக்க�ரன த�ன. உனக்க எலல�தமை புரிக�றது ஒரு 
ச�லவற்தறத் தவவிர. ஆன�ல இவ்வவிதமை�ன புரிதல உனதனப் தப�றத்தவதரயவில 
இயலப�னதத�னறத�ன...'

இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி: 'எனன இயலப�னத�.. எனன தச�லக�ற�ய்? சற்ற 
வவிளக்கமை�கத்த�ன கூதறன?'

அண்டதவளனி உயவிரினம: 'உனன�ல உணர முடிய�து. க�ரணம: உனது முப்பரிமை�ண 
எலதலகள. அவற்தற மைமீற� உனன�ல உணர முடிய�து. ஆன�ல உனக்கக் கசீழுளளவற்தற
ஒப்ப்பவிடுவதனமலம அவற்தற , உனனனிலும அத�கமை�ன பரிமை�ணங்களனின 
ச�த்த�யங்கள பற்ற�ய புரிதலுக்க உன அற�வ தப�துமை�னது. உணர முடிய�வவிட்ட�லும 
புரிய முடியும.'

அண்டதவளனி உயவிரினம தத�டரந்தது: ' மை�னுட நண்ப�! இரு பரிமை�ணங்களனிலுளள 
உலகதமை�னற�ருப்பவின அங்களள உயவிரகள தட்தடய�னதவய�கத்த�னனிருக்கம. அவற்ற�ல
உனன�ல உணர முடிந்த உயரத்துடன கூடிய முப்பரிமை�ண உலதகப் ப�ரக்க 
முடிய�து. அவரகதளப் தப�றத்தவதரயவில நவீளமும அகலமுதமையுளள ச�தறச்ச�தலதய 
வவிட்டு தவளனியவில தசலல தவண்டுமை�ன�ல நவீள அகலச் சுவரகதள உதடத்துத�ன தசலல 
தவண்டும. ஆன�ல முப்பரிமை�ணங்களுளள உனன�ல மை�க இலகவ�க 
உனது மனற�வது பரிமை�ணமை�ன உயரத்த�னூடு அந்தத் தட்தட மைனனிதரகதள தமைதலடுத்து
மைமீண்டும ச�தறச்ச�தலக்க தவளனிதய அவரகளது தட்தடச் ச�தறகதள உதடக்க�மைதல 
தக�ண்டு தசனற வவிட முடியும. நவீ அவரகதள உனது மனற�வது பரிமை�ணமை�ன 
உயரத்த�னுள எடுத்தவடதனதய அவரகதளப் தப�றத்தவதரயவில அவரகளது தட்தட 
உலகத்த�ல�ருந்து மைதறந்து வவிடுவ�ரகள. ஆன�ல அவரகள உண்தமையவில மைதறயவவிலதல
மனற�வது பரிமை�ணத்த�னுள இருப்பது உனக்க மைட்டுமத�ன 
புரியும. இலதலய�? '

இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி: 'ஆம. நவீ கூறவது தரக்கரீத�ய�கச் சரிய�கத்த�னனிருக்க�றது..'
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அண்டதவளனி உயவிரினம: 'அதுதப�லத�ன .. இடது புறத்த�ல இதயமுளள தட்தட 
உயவிரினதமை�னதற உனது பரிமை�ணத்த�னுள எடுத்து, 180 ப�தகயவில த�ருப்பவி மைமீண்டும 
அதனது உலக�னுள தக�ண்டு தசனற வவிட்ட�ல எனன நடக்கம? அதன உறப்புகளனின 
இடம மை�ற�யவிருக்கம. புரிக�றத�? மை�னுடதன! புரிக�றத�?'

இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி: 'புரிக�றது. நனற�கதவ புரிக�றது. எனதன இப்தப�ழுது உனது 
அத�உயர தவளனிப் பரிமை�ணங்களனிதல�னற�னுள அதழத்துச் தசனற, 180 ப�தக த�ருப்பவி , 
மைமீண்டும இங்க தக�ண்டுவந்து இறக்க� வவிடப்தப�க�னற�ய். அப்படித்த�தன!'

அண்டதவளனி உயவிரினம: 'பட்தச அதத! அதத!'

இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி: 'அட உனக்க மைதலய�ளம கூடத் ததரியுமை�?'

அண்டதவளனி உயவிரினம: 'எனக்கத் ததரிய�த உன பவிரபஞ்சத்து தமை�ழ�கதள இலதல. 
எலல�வற்தறயும மை�க இலகவ�க அற�ந்து தக�ளள முடியும. முதல�ல நவீ வவிடுததல 
தபற்ற வ�! அதன பவிறக உனக்க ந�ன இனனும பல அத�சயங்கதளச் தச�லல�த் 
தருதவன. அவற்தறப் ப�வவித்து நவீ உன உலகத்த�ல மை�கவம பலமுளள ஆள�க மை�றல�ம. 
எப்தப�ழுதுதமை என உதவவி உனக்கண்டு. அதற்க முன.. இப்தப�ழுது உனதன ந�ன உனது 
முப்பரிமை�ணங்களனிலும தமைல�ன இனதன�ருதமை�ரு தவளனிக்கரிய பரிமை�ணத்த�னுள க�வவிச் 
தசலலப் தப�க�னதறன. இவ்வவிதம பரிமை�ணங்களனினூடு பயணவிப்பதன மலம உன 
பவிரபஞ்சத்த�ன தநடுந்ததத�தலவகதளக் கூட மை�க இலகவ�க, ஒரு ச�ல கணங்களனில 
கடந்து வவிட முடியும..... எனன தய�ர�?'

இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி: கண்கதள மடிக் தக�ளக�ற�ன. 'அப்பதன! முருக�! எந்தவவிதப் 
பவிரச்ச�தனகளுமை�லல�மைல மைமீண்டும எனதன இந்த மை�னுட , முப்பரிமை�ண உலகக்தக 
தக�ண்டு வந்துவவிட நவீ அருள புரிய தவண்டும..'

அண்டதவளனி உயவிரினம: ' எனன கடவதள தவண்டிக் தக�ளக�ற�ய�? என தமைல இனனும 
உனக்க நமபவிக்தக வரவவிலதலய�..'

இயற்பவியலவவிஞ்ஞ�னனி: ச�ற�து தவட்க�த்தவன�க ' அப்படிதய�னறமை�லதல. நவீ எனதன 
இப்தப�ழுதத க�வவிச் தசலலல�ம...'

அடுத்த ச�ல கணங்களனில ந�ற்பரிமை�ணங்கதளக் தக�ண்ட தவளனிதநரப் பவிரபஞ்சத்த�ல�ருந்து 
இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி மைதறந்து மைமீண்டும தத�னற�ன�ன.

எனன ஆச்சரியம!
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அவன�தல அவதன நமப முடியவவிலதல. அவனது இதயம வலது புறத்த�ல�ருந்து 
துடித்துக் தக�ண்டிருந்தது. முனபு வதர இடது பக்கமை�கவவிருந்த அவ்னது உடற் ப�கங்கள ,
பவிறப்பதடய�ளங்கள, அதனத்துதமை வலப்புறமை�க இடம மை�ற�யவிருந்தன.

அண்டதவளனி உயவிரினம: 'மை�னுட நண்பதன! சரி மைமீண்டும ந�தள உனது மைறபவிறப்புக்கப் 
பவினனர வருக�தறன. அதன பவினனர இனனும பலவற்தற உனக்கத் தச�லல�த் தருதவன. 
மை�னுடர�க�ய உங்களவரகளனின உடலகதளத் த�றக்க�மைல, தவட்ட�மைல 
எவ்வவிதம சத்த�ர ச�க�ச்தசகளச் தசய்வ்து தப�னற பல வவிடயங்களனில எனன�ல உனக்க 
உதவ முடியும. உன தமைனமுதறயபீடு மயற்ச� தவற்ற�தபற எனது வ�ழ்த்துகள. 
வருக�தறன. நண்ப�! நனக இருண்டு வவிட்டது. இப்தப�ழுது நவீ நனக தூங்க. 
வவிடிந்ததும முதல தவதலய�க உன தமைன முதறயபீட்டிதனச் தசய். வருக�தறன.'

இயற்பவியல வவிஞ்ஞ�னனி: - (தனக்கள) 'பலபரிமை�ண நண்பதன! உன உதவவிக்க நனற�'

இவ்வவிதமை�க எண்ணவியவன தூக்கத்த�ல�ழ்ந்த�ன. ந�தள வவிடிந்ததும அவன தன 
மைறவ�ழ்வக்க�க வ�த�டுவ�ன. தன அங்க அதடய�ளங்கள, தக தரதக, இதயத்த�ன 
இருப்பவிடம பற்ற�தயலல�ம ததளனிவ�க எடுத்துதரத்து இயமபுவ�ன 'ந�ன 
அவனனிலதல'தயனற.
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24.  புகலதிடம்  வதடி  - ஸ்ரீரஞ்சனைளி

கண் வவிழ�த்துப் ப�ரக்க�தறன. எனது மனற வயது மைகள ஆரணவி என கழுத்ததக் கட்டிப் 
பவிடித்துக் தக�ண்டு படுத்த�ருக்க�ற�ள. இரவ முழுவதும தூங்கவதும வவிழ�ப்பதுமை�க 
ந�மமைத�யற்ற ந�தலயவில கழ�ந்தத�ல கண்கள கனக்க உடல அசத�ய�க இருந்தது. 
ஆயவினும, தவதலக்கப் தப�க தவண்டுதமை எனற ந�தனவ ததலதூக்க தமைலல மைகளனின 
தகதய வவிலக்க�, அவளனின தநற்ற�யவில முத்தமை�ட்டு வவிட்டு எழுமபுக�தறன.கண் வவிழ�த்துப் 
ப�ரக்க�தறன. எனது மனற வயது மைகள ஆரணவி என கழுத்ததக் கட்டிப் 
பவிடித்துக் தக�ண்டு படுத்த�ருக்க�ற�ள. இரவ முழுவதும தூங்கவதும வவிழ�ப்பதுமை�க 
ந�மமைத�யற்ற ந�தலயவில கழ�ந்தத�ல கண்கள கனக்க உடல அசத�ய�க இருந்தது. ஆயவினும,
தவதலக்கப் தப�க தவண்டுதமை எனற ந�தனவ ததலதூக்க தமைலல மைகளனின 
தகதய வவிலக்க�, அவளனின தநற்ற�யவில முத்தமை�ட்டு வவிட்டு எழுமபுக�தறன.

தநற்ற க�ண�மைல தப�ன தச�பன�வவின முகம எங்கம ந�ழல�டி மைனத�ல ஒரு இனம 
புரிய�த படபடப்தப தந்;தது. ந�ம கனட�வக்க புத�த�க வந்ததப�து எங்களது அயலவரகள 
அவரகள. பவினபு ந�மும அவரகளும தவறதவற த�தசகளனில இடம 
மை�ற�வவிட்டத�ல எங்க�வது வவிழ�க்களனில த�ன க�ண்பதுண்டு.

“அனற க�தல ப�டச�தலக்கப் தப�ன பவிளதள வவீடு வரவவிலதல. பவிளதள எங்தக, எப்தப�,
ய�ருடன, ஏன தப�யவிருக்கம எனபது தபற்தற�ருக்கத் ததரிய�து. ப�டச�தலய�ல வர 
தநரமை�கம எனற மைட்டும த�ன ததரியும. இரவ 9மைணவிக்கம க�ண�தத�ல 
தப�லீசுக்க அற�வவிக்கப்பட்டது” எனற தமை�ழ் வ�தன�ல�ச் தசய்த� அடிக்கடி ந�தனவக்க 
வந்து மைனதத அதலக்கழ�த்தது

களனித்து, உதடமை�ற்ற� க�ரில ஏற�க்தக�ளக�தறன. ச�ப்பவிட மைனசு வரவவிலதல. எவ்வளவ 
கனவகளுடன பத்துமை�தம வயவிற்ற�ல சுமைந்து பவின பத�தனந்து வருடங்கள மைனத�ல சுமைந்து
அந்தப் பவிளதளதய அந்தத் த�ய் வளரத்த�ருப்ப�ள -- என த�ய் மைனசு மை�க 
வல�த்தது.

தநரத்துடன தப�ட்டி தப�ட்டபடி ஓடும வ�ழ்வவில ந�னற, ந�த�னனித்து, எனன நடக்கது 
எனறகூடப் ப�ரக்க அவக�சமைற்ற வ�ழ்வ பலருக்க! அண்தமையவில நடந்த வவிபரீதங்கள 
தவண்ட�த முடிவகதளத் த�ன தக�டிட்டுக் க�ட்டி, பவிளதள பவிளதளய�க வருமை� 
எனற ச�ந்ததனதயத்த�ன தத�ற்றவவித்தது.

வகப்பவில படிப்பவிக்க தய�ரித்த தவதலதய மை�ணவரகளுக்க பவிரத� எடுத்துக் தக�டுக்க 
photocopy அதறயவில நுதழந்த தப�து சக ஆச�ரியரகளும இதததய பலவவிதமை�கப் 
தபச�க்தக�ளக�ற�ரகள. “அவள, சரிய�ன கழப்படிய�ம, தச�லலுக் 
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தகட்பத�லதலய�ம|” இது ஒருவரின வவிமைரசனம;. “boyfriend இருக்கத�ம|”- ச�லருக்க 
தவறவ�ய்க்க அவல க�தடத்தது மை�த�ரி மைற்றவரகள வ�ழ்க்தகதய கூறதப�ட்டு 
வவிமைரச�ப்பத�ல ஒரு சுகம. இத�ல உண்தமை இருக்தக� இலதலதய எனபது 
தவறகதத.

அவரகளுடன கூடி ந�னற கததக்கப் பவிடிக்கவவிலதல. எனது பவிரத�கதள எடுத்துக் தக�ண்டு
எனது வகப்புக்கப் தப�க�தறன..

வவீடு எனற தச�லதல chalk board ல எழுத�வவிட்டு த�ருமபவி என மை�ணவரகதளப் 
ப�ரக்க�தறன. ந�ன எழுதுவதத இனம கண்டு, வ�ச�த்து, படிக்கப் தப�கம ப�டத்தத 
ஊக�த்து, அதனுடன சமபந்தப்பட்ட தப�ருட்கள பற்ற� கலந்துதரய�டுவதற்க�ன 
ஆரமபம; இது. “சரி வவீடு எனற�ல எனன எனற எலதல�ருக்கம ததரியும. வவீடு 
பலவதகய�க இருக்கல�ம. பலவவிதமை�ன தப�ருட்கள�ல கட்டப்பட்டிருக்கல�ம. மைண்ண�ல 
ஆன ச�ற�ய வவீட�கதவ� இலதல தபரிய அரண்மைதனய�கதவ� கூட இருக்கல�ம. 
ந�ம அத�ல வச�க்கம தப�து இனனும தச�லலப் தப�ன�ல அத�ல வ�ழும தப�து அது 
எமைது வவீடு ஆக�றது.

ச�ப்பவிடவம, களனிக்கவம, உறங்கவம த�ன வவீடு எனற இலதல. அங்க ந�ம எமைது மை�க 
தநருங்க�ய, எமமை�ல மை�க அனபுளள உறவகளுடன வ�ழ்க�தற�ம. அங்க ந�ம எனனவம 
தசய்யல�ம. எப்படியும கததக்கல�ம. எததயும பரிமை�றல�ம. ந�ன இததச் 
தச�னன�ல மைற்றவரகள எனற ந�தனப்ப�ரகள, இததச் தசய்த�ல எனன தச�லவ�ரகள 
எனற கூச்சம, தப�ல� எதுவதமை இருக்கத் தததவயவிலதல. ந�ம ந�மை�க இருக்கல�ம. எமைது
ஆதசகதள, கழப்பங்கதள, உணரச்ச�கதள, ஏமை�ற்றங்கதள, 
தவற்ற�டங்கதள எதுவ�ன�லும பங்க�ட்டுக் தக�ளளல�ம.

உங்களுக்க�க வ�ழும, நவீங்கள நனற�கப் படித்து நலல வ�ழ்வ வ�ழ தவண்டும. நலல 
பவிளதளகள�க வரதவண்டும என வவிருமபும உங்கள தமைல ந�பந்ததனயற்ற அனபு 
தசலுத்தும அமமை�, அப்ப�வவிடமத�ன எந்தப் பவிரச்ச�தனதயயும நவீங்கள முதல�ல 
தச�லல தவண்டும. அவரகளனின ஆதல�சதனதயக் தகட்க தவண்டும.”

தமை�ழ் படிப்பதுடன மைட்டுமைனற� வ�ழ்க்தகக்க ஆதல�சதன தபறவத�கவம இருக்கட்டும 
எனற கதரந்துதரய�டதல சற்;ற ஆங்க�லமும கலந்து வவிரிவபடுத்துக�தறன.

“ரீச்சர எங்கதட அமமை�வக்க எங்கதள�தட கததக்க தநரதமை இலதல” இது ஆஷ�. 
“அமமை� வவீட்டுக்க வந்ததும சதமைப்ப�. பவிறக எலல�ம clean பண்ணுவ�. அதனபவின TV 
ப�த்து தப�ட்டு படுத்த�டுவ�. ந�ங்கள இதடஞ்சல தசய்த�ல அவவக்க 
சரிய�ன தக�பம வரும” தத�டரச்ச�ய�க ஆஷ� தச�னனதப�து உண்தமையவிதலதய எனன�ல
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அதத ஜேவீரணவிக்க முடிவவிலதல. எனன தச�லவது எனறம புரியவவிலதல. இருந்த�லும 
க�ட்டிக் தக�ளள�மைல “சரி அப்ப�வடன கததக்கல�ம த�தன” எனற 
ஏதத� தச�லவதற்க�கச் தச�லல� தவத்ததன”

“ரீச்சர எங்கதட வவீட்டிதல மைற்ற மை�த�ரி. அப்ப�தவ ந�ம க�ண்பது கூட இலதல. 
அவருக்க இரண்டு தவதல. வவீட்டிதல ந�னற�ல ந�த்த�தர தக�ளளுவ�ர. அப்படி இலதல 
எனற�ல கத்த�க் தக�ண்டு ந�ற்ப�ர. எங்கதட கழப்படி எலல�மை�க தசரத்து 
அமமை� அவருக்க தச�லல�வவிட்ட�ல தகயவில அமபவிடுக�றதத எடுத்து வவிள�சுவ�ர. தப�ன 
க�ழதமை தமபவிக்க belt ஆல நலல அடி.....” இது ந�ச�ந்.

“I am really sorry. ok இனனிப் தப�தும. இப்படி அடிப்பதத நவீங்கள தச�னன�ல உண்தமையவில 
ந�ன தப�லீசுக்க அற�வவிக்க தவண்டும. எனதவ இதத ந�ற்ப�ட்டுதவ�ம” எனதறன 
கழப்பத்துடன. ஆன�ல அவரகள வவிடுக�றப�டு இலதல.

“ரீச்சர ஒரு ந�ள அக்க� அப்ப�வவிடம தனக்க அவர அடிக்க ஏல�து என எத�ரத்துப் தபச�ய 
தப�து அப்ப� தச�னன�ர, “ந�ன அடிப்தபன. ந�ன அடிக்க�தறன எனற உனதன 
எனனனிடமை�ருந்து பவிரித்து தப�லீஸ் தக�ண்டு தப�ன�ல உனக்கத த�ன நட்டம. நவீ 
த�ன வவீட்டிலுளள சுகங்கதள, சலுதககதள எலல�ம தத�தலத்து தப�ட்டு ந�ற்ப�ய். TV, 
வவிதம வவிதமை�ன உடுப்புகள, ரீயூசன, அது இது எனற க�தடக்கம என ந�னக்க�ற�தய�? 18 
வயத�னதும உதழத்துத்த�ன படிக்க தவண்டும|| எனற அவர 
மை�ரட்டியபவின ந�ங்கள அவதர எத�ரத்துக் கததப்பததயவிலதல. ஆன�ல எங்களுக்க 
அப்ப�தவப் பவிடிக்க�து.” மச்சு வவிட�மைல தத�டரக�ற�ன அரஜேவீன.

“த�ங்கள தச�லலுறபடி நடக்க�வவிட�ல ஸ்ரீலங்க�வக்தக� அலலது இந்த�ய�வக்தக� அனுப்பவி
வவிடுவ�ரகள�ம. ந�ங்கள எததக் கததக்க�றது பவிடிக்கதத� இலதலதய� அதவ 
தச�லலுறபடி தசய்ய தவண்டியதுத�ன” இது பவிரியங்க�.

அடிதய வவிட்ட�ல, துனபுறத்ததல வவிட்ட�ல பவிளதளகதள ஒழுங்கபடுத்த முடிய�து என 
நமபும பல தபற்தற�ரகள. இவரகள எலல�ம தங்கள பவிளதள நலலவன�க வரதவண்டும 
எனபதற்க�க அடிக்க�ற�ரகள. அனபு எனற தச�லல� வனமுதறதயப் 
தப�த�க்க�ற�ரகள.

ஐந்து வருடங்களுக்க முனபு தமை�ழ் கற்பவிக்க ஆரமபவித்த தப�து, “ரகவரன வகப்பவில ஒரு 
இடத்த�ல இருந்து அதமைத�ய�க தவதல தசய்வது இலதல. மைற்றவரகதளயும 
கழப்;புக�ற�ர” எனற அவனனின அமமை�வக்கச் தச�னன தப�து “தப�றங்தக�, 
தகப்பனனிடம தச�லல� முழங்க�ல�ல இருக்க தவக்க�தறன” எனற�ர. ஜேனகன வகப்பவில 
தமைளம தட்டுவ�ன. மைற்றவரகதள தவதல தசய்ய வவிடமை�ட்ட�ன. வவீட்டுக்கச் தச�லலவ� 
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எனற�ல அழத்தத�டங்க�வவிடுவ�ன. ஏதனனனில வவீட்டில அடித�ன இதற்க 
மைருந்து.

அதனபவின பவிளதளயவின தவற்ற�யவில தபற்தற�ரின பங்க என தபற்தற�தர 
இதணப்பதததய வவிட்டுவவிட்தடன. இது எனது தனனிப்பட்ட கதறத�ன. ந�ன வளருமதப�து 
வ�ங்க�ய அடிகளனின வல� இனனும வல�ப்பத�ல ந�ன ;பட்ட அவஸ்தத மைற்றவரகளுக்க 
தவண்ட�ம எனபதும என தக�ட்ப�டு. வகப்பவில கழப்பவின�ல அலலது தவதல 
தசய்ய�வவிட்ட�ல வகப்பு முடிய ந�ற்க தவண்டும எனற ந�பந்ததன எனக்க இப்ப மை�க 
உதவக�றது.

ஆன�ல இந்தச் தச�பன�வவின பவிரச்ச�தனக்கப் பவின இப்படி மை�ணவரகள தச�லவதத, 
“அமமை�வடன கததக்க appointment தவண்டும, அப்ப� பயமுறத்த�த்த�ன வ�ழ்க்தக நட�த்த 
ந�தனக்க�ற�ர|” எனபதத எலல�ம அசட்தடய�க வவிட்டு வவிட 
முடியவவிலதல. மைற்றவரகள க�சுக�சுப்பது தப�ல தச�பன� வவீட்தடவவிட்டு, வவீட்டுப் 
பவிரச்சதனயவில�ருந்து தப்ப வடிக�ல ததடி தக�டியவன ஒருவனனின வதலயவில 
ச�க்க�யவிருக்கல�ம. அலலது தன பவிரச்சதனகதளச் தச�லல� கததத்து பரிக�ரம ததட 
வழ�யவினற� மை�ட்டுப்பட்டிருக்கல�ம.

தமை�ழ் தபற்தற�ர தமைது பவிளதளகதள மைத�ப்பவிட முடிய�த தச�த்த�க கருதுபவரகள. தங்கள
கழந்ததகளுக்க�க எந்தத் த�ய�கத்ததயும தசய்யத் தயங்க�தவரகள. வழ�த்தத�னறலகள 
த�ன வ�ழ்வ என வ�ழ்பவரகள. ஆன�ல, வ�ழும சூழலுக்க ஏற்ப, 
நதடமுதறக்க தக்க ஏன வ�ழமுடிய�மைல இருக்க�ற�ரகள? அதற்தகற்ற அற�வ 
இலல�தமைய�? இலதல வனமுதற, சுரண்டல, உரிதமை மைறப்புக்க பயந்து கனட�வவில 
புகல�டம ததடிய பவின கனட� தந்த சுதந்த�ரத்துக்கப் பயந்து வனமுதறயவில 
அதடக்கலம புகக�ற�ரகள�?

பவிளதகள தவற ஒரு ததலமுதற தசரந்தவரகள எனதவ ந�ச்சயம முரண்ப�டுகள 
பவிரச்சதனகள வரத்த�ன தசய்யும. அதுவம கனட�வவில பலகல�ச்ச�ர ந�ட்டில ந�ம 
வ�ழ்ந்த சூழல�ல�ருந்து மை�க தவறபட்ட சுதந்த�ர சூழல�ல வ�ழும எமைது பவிளதளகதள 
வளரப்பது மை�கப் தபரிய challenge எனதற�, மை�க நுட்பமை�ன கதல எனதற� பலர 
உணரவத�லதல. பவிளதள வளரப்புக்க�ன புத்தகங்கள, வகப்புக்கள, பட்டதறகள எதுவதமை 
எமைக்கத் தததவயவிலதல எனபதத பலரது கருத்து. எமைது தபற்தற�ரகள 
எமதமை நனக வளரக்கவவிலதலய� எனபது நமமை�ல பலரது வ�தம.

எமைது ந�ட்டில அமமை� அடித்த�ல ப�ட்டியவிடதமை, ச�த்த�யவிடதமை�, அதடக்கலம ததடல�ம. 
ஒத்தடம தரும அதணப்தபப் தபறல�ம. இலதல எத�ரப்தபக் க�ட்ட தவண்டும என 
முதனந்த�ல கூட வழ�யவிலதல. எனன த�ன தசய்ய முடியும?
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ஆன�ல இங்தக� ஏற்கனதவ பலதவறபட்ட மைன அழுத்தங்களனிதடதய வ�ழும 
எமபவிளதளகளுக்க ந�மும மைன அழுத்தங்கதளக் தக�டுக்கம தப�து, அவரகள வடிக�ல 
ததட எந்த உறவ இருக்க�றது? தற்க�ல�க சுகம தக�டுப்பதவ மைதுவம drugs ம த�ன.

அவரகதள அதணக்கதவ�, வழ�க�ட்டதவ�, இலதல அவரகளனின சுகதுக்கங்கதள பங்க 
தப�டதவ� தநரமை�னற� பவிளதளகளுக்க�கத் த�தன தசய்க�தற�ம என எம தவதலயுடனும 
அதன பவிரச்சதனகளுடனும ந�ம ஓட அவரகள வவீத�க்கச்; தசனற தவண்டத்தக�த 
வவிபரீதங்கதள வவிதல தக�டுத்து வ�ங்கக�ற�ரகள. கழந்ததய�கவமை�னற� வளரந்த 
மைனனிதன�கவமை�னற� இதடதய வநநதயபந பருவத்த�ல உளள பவிளதளகளனின வ�ழ்வ 
தப�ர�ட்டமை�கம தப�து அது தப�ததப் தப�ருளகளனில சரண் 
அதடக�றது அலலது வனமுதறயவில முடிவதடக�றது.

இந்த ந�தலதய மை�ற்றவத�ல என பங்க எனன? இதத தகளவவி வவீடு வந்து, வவீட்டுக் 
கடதமைகள தசய்து, பவிளதளதயப் படுக்க தவக்கம வதர எனதனச் சுற்ற� சுற்ற� வருக�றது.
ந�ன எனன தசய்யல�ம;? ஏத�வது என மைன அதமைத�க்க�க ந�ன தசய்ய 
தவண்டும;. சுயமைத�ப்பு ப�த�க்கப்பட்டு, கருத்து முரண்பட்டு, அனதப பற�தக�டுத்து, பயத்த�ல
வ�ழும அலலது வனமுதறதய வழ�ய�க ந�தனக்கம. இந்த பவிளதளகளுக்க ஒரு 
வடிக�ல�க அலலது வழ�க�ட்டல�க ஏத�வது ஒனதற அதமைக்க தவண்டும.

தவளனிதய மைதழ இடியும மை�னனலுமை�க தபரும மைதழ தப�ழ�க�றது. தமைதுவ�க கண்தண 
மடுக�னதறன. கனட� வந்த புத�த�ல தபற்தற�ரத்துவம வகப்பவில படித்ததவ ந�தனவக்க 
வருக�னறன. பவிளதள முரண்டு பவிடிப்பது power struggle அலலது attention seeking க்க�கத் த�ன 
எனபதத ஆச�ரிதய படங்களுடனும உத�ரணங்களுடனும வவிளக்க� எப்படி த�ம நலல 
வவிடயத்தத தசய்து எமைது கவனத்தத த�ருப்பல�ம எனபதத எமைது பவிளதளகள உணர 
தவக்கல�ம என வவிளக்க�யது மை�கத் ததளனிவ�க கண்முன ஊசல�டுக�றது. அத�க�ரத்தத எம
தகயவில தவத்துக் தக�ண்டு எப்படி கழந்தததயயும தனது அத�க�ரத்தத ப�வவிக்க 
வவிடல�ம என வவீடிதய� ப�ரத்த தப�து ந�ம அசந்து தப�னது கூட மைறக்கவவிலதல. ஆன�ல
எலல� தபற்தற�தரயும, ப�துக�வலதரயும இப்படிய�ன வகப்புக்கப் தப�ங்கள, நலலதத 
தசய்யும தப�து ப�ர�ட்டுங்கள, ததரிவகதள மைட்டுப்படுத்த� பவின ததரிவ தசய்யும 
அத�க�ரத்ததக் தக�டுங்கள எனற தப�த�ப்பது நடக்கக் கூடிய வவிடயம அலல.

“சரி நவீ தச�லவதும உனந�தலப்படி சரி, நவீ ஒரு முக்க�யமை�னவன. ந�பந்ததனயவினற� அனபு 
தசய்யப்பட தவண்டியவன. ந�ன உனபக்கம. ஆன�ல ;உன தசயலகளுக்க வவிதளவகதளச்
தச�லக�தறன. பவின உனன�ல நலல முடிவ எடுக்க முடியும. எனற ந�ம நமபுக�தறன” 
எனற ஒரு தசய்த�தய தக�டுக்கக் கூடிய ஒரு வழ� தவண்டும

தமைலல�ய ஒரு மை�னனல கசீற்ற அதற யனனலூட�க துலல�யமை�கத் ததரிக�றது. ஆம அது 
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த�ன வழ�. உடனடிய�க தவற்ற� தர�வவிட்ட�லும ந�ச்சயமை�க தவற்ற�தரும எனற ந�ன tutor
ஆக ப�டச�தலகளனில தவதல தசய்த தப�து க�தடத்த அனுபவங்கள தச�லக�னறன. 
மை�மை�, மை�மை�யுடன வ�ழும தகசவன கண்ணவீர வவிட்டு அழுவ�ன. தனது வவீட்டு 
அனுபவங்கள பற்ற�க் தக�பமை�கக் கததப்ப�ன. பவின வகப்பு முடிந்து தப�கம தப�து 
“எலதல�ரும மை�மை�வக்க நனற�ய�க இரு எண்டு த�ன தச�லலுவவினம;. எனi ர கதததயக்; 
தகட்கமை�ட்டினம உங்களுக்கச் தச�னனத�தல தபரிய ஆறதல�க இருக்க” எனப�ன. 
“எனதன நவீ எப்பவம அதழத்துக் கததக்கல�ம” என ந�ன ஆறதல தச�லதவன. அப்படி 
ஒரு உறதவ ப�டச�தலயவில எனக்கத் ததரிந்த ப�டச�தல உத்த�தய�கஸ்தவர ச�ப�ரிச�ல 
ந�ன இலவசமை�கத் தத�டங்க தவண்டும. தக�பத்தத, ஏமை�ற்றத்தத எப்படி, எவ்வவிதமை�க, 
ய�ருக்கம ப�த�ப்பு இலல�மைல தவளனிப்படுத்தல�ம. அப்படி தவளனிப்படுத்த தவண்டியதன 
அவச�யம எனன எனதறலல�ம தச�லல�க் தக�டுக்க தவண்டும.

எனதன judge பண்ண�மைல எனபக்க கதததயக் தகட்க, என கழப்பங்கதளச் தச�லல� அழ 
என உணரச்ச�கதளக் தக�ட்ட எனக்க�க, கண்ணவீர வவிட ஒரு உறவ என teenage ல எனக்க 
க�தடத்த�ர�வவிடில எவ்வளவ மைனப் ப�த�ப்புக்கதளப் தபற்ற�ருப்தபன.

அதற்க ஒரு நனற�க்கடன�க அப்படி ஒரு உறவ அதற்கரிய உகந்த புத்தகங்கதளக் 
தக�ண்ட நூலக அதமைப்புடன, எததயும எப்படியும அங்க தச�லலல�ம எனற 
தத்துவத்துடன ஆரமபமை�கப் தப�க�றது எனற ந�தறவவில என மைகதள இறகக் கட்டிக் 
தக�ளக�தறன. புத�ய ஒரு வவிடியதல தந�க்க� இரவ தமைதுவ�க நகரக�றது. [உதயன (கனட�)
பத்த�ரிதக நட�த்த�ய ச�றகததப் தப�ட்டியவில முதற்பரிசு தபற்ற ச�றகதத].

sri.vije@gmail.com
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25. நல்லதொய்க்வகட்டுத்ததொன் என்னை தசய்யப்வபதொகதிவறன்?  - தபதொ.கருணைதொகரமூர்த்ததி 
(தபர்லதின்)-

நலல�ய்க்தகட்டுத்த�ன எனன தசய்யப்தப�க�தறன?தப�.கருண�கரமரத்த�, தபரல�னஅது 
ஒரு தக�தடக�லம. அவ்வருடம ஐதர�ப்ப� முழுவதும வழக்கத்த�ல�லல�தவ�ற கடும 
அனல வவீச�க்தக�ண்டிருந்தது. ந�ட்கள அச�த�ரணமை�ன உஷ்ணமை�க இருந்தன. 
வடதுருவத்த�ன பனனிமைதலகளும ப�தறகளும உருக�யத�ல கடலமைட்டதமை உயரந்த�ருந்தது.
மைற்தறய ஐதர�ப்பவிய ந�டுகதளப்தப�லதவ தஜேரமைனனியவினவவீடுகளும கடுங்களனிதரத் 
த�க்கப்பவிடிக்கம வண்ணம வடிவதமைக்கப்பட்டதவ ஆதல�ல சூழல�ன உஷ்ணம 
மை�தமை�ஞ்ச�ப்தப�கமதப�து அவற்றக்கள வத�வது அதசமௌகரியம. அவற்ற�ன அதறகள 
தவதுப்பகத்த�ன கணப்பதறகள மை�த�ரி ஆக�வவிடும. க�ற்றவவீச�தத�ல மைரங்களும 
தக�டிகளும ச�ற�தும அதசவற்ற ச�த்த�ரங்களதப�ல ந�ற்க மைக்கள 
அதபதவ�த�கள�ய் களனிச�னனிலும பனனியனனிலும த�ரிந்தனர. அதனத்து நவீச்சல ந�தலகளனிலும 
நவீண்ட க�யூவவில ஆண்களும தபண்களும கழந்ததகளுமை�கக் க�த்த�ருந்தனர.

அனற ந�ன சுரங்க ரயவில ந�தலயதமை�னற�ல ரயவிலுக்க�கக் க�த்த�ருந்ததன. ரயவில வந்தது. 
இறங்கபவரகள இறங்க� ஏறபவரகள ஏற�க்தக�ண்ட�ரகள. எனக்க "த�ண்டுற� ர�மை�" 
மைனனனிக்க " த�வட� ர�மை� " எனக�ற ஆதண எங்க�ருந்தும வர�தத�ன�ல 
சுமமை� ப�ரத்துக்தக�ண்டு ந�ற்க�தறன. அது புறப்படப்தப�க�தறதனனற கூக்க�ட்டியதுந்த�ன 
அற�வவில உதறக்க�றது சம ச�லல� மை�ஸ்தடக்.......சமதவயர. மதளதயக்தக�ஞ்சம 
அதனப�ட்டுக்க தஜே�க்க�ங்வவிட்தடன. அது ந�ன எதற்க அங்தகவந்தததனனபதன 
க�ரணக�ரியங்கதள தரக்கரீத�ய�க அலச�ப்ப�ரக்க�றது. எதற்கப்புறப்பட்தடன? வருமை�னவரி
ஆதல�சகருடன�ன சந்த�ப்பவிணக்கத்த�ற்க�க. அவதரப்ப�ரப்பத�யவின எங்கதப�கதவணும? 
ரியரக�ரடனுக்க. இந்த ஆற�ம இலக்க வண்டியும ரியரக�ரடனூட�கச் 
தசலவதுத�தன? சரி.

" சட்தடனத் த�வட� ர�மை�."

த�வவிதனன.

என ஞ�பகசக்த� கதறந்துதக�ண்டுதப�ன தவகத்த�ல அது சசீக்க�ரத்த�ல தடயதமை�னறம 
இலல�மைல ஈதரமை�த�ரி ஆவவிய�க�வவிடும தப�ல�ருந்தது. பவிறக்க முததல மைனத�ல 
தபயரிட்டுப் தபற்றமைகள அஸ்வத�தய 'கசீத�' எனற அதழத்ததப�து மைதனவவி 
கடுப்புமை�கவ�ன�ள. இருபது வருடங்களுக்கமுன ஊரில கழந்ததய�க வவிட்டுவவிட்டு வந்த 
மத்தசதக�தரரின மைகளத�ன கசீத�. அவளுக்க அப்தப�து பத்து அகதவகள. அஸ்வத�க்க 
இப்தப�துத�ன ஆற அகதவகள ஆக�றது.
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"இனனும உங்களூக்க வவீட்டு ந�தனவகள வவிட்டுப்தப�தகலதல."

மைதனவவிக்கம என பவிரச்சதன சரிவரப்புரியவவிலதல.

ச�லதவதளகளனில தப�க்கவரத்துச் சமை�க்தகயுளள சந்த�கதளக் கடந்து தசனறபவினன�ல 
மைனது கழமபவியடிக்கம. "பச்தசயவில வந்ததன�, இலதல ச�வப்பவிலத�ன கவனனிக்க�மைல 
வந்துவவிட்தடன�?"

ஒருமுதற ச�வப்பவில ந�ன இழுத்துக்தக�ண்டு வந்ததப�து க�ருக்கள இருந்த தஜேரமைனக�ரர
தமை�ஷ் பண்ணவீன�ர: " Hey Ram Es was Kirschgruen." (ச�க்னல தசற�ப்பழப் பச்தசயவில�ருந்தது) 
எலல�வற்ற�லும ச�ரமைந்தருவத�க இருந்தது தப�க்கவரத்துச் சமை�க்தககளனில ச�வப்ப�க 
இருக்கமதப�து க�தரத் தத�டரந்து தசலுத்தல�மை� இலதல ந�றத்ததவண்டுமை� எனக�ற 
மையக்கம வந்ததப�துத�ன. ச�லதவதளகளனில சமை�க்தக பச்தசய�க இருந்ததப�து 
தவகமை�கவந்த வண்டிக்க பவிதறக் தப�ட்டிருக்க�தறன. பவினன�ல வந்தவண்டிக்க�ரரகள 
பலரும எம Primates இனக்கழுமைத்தத மைறதல�த்து எனதனக் களளமை�ன முதலகள 
அத�கமுளள தவதற�ரு வவிலங்க�ன இளவல எனறனர.

பவினநவவீன இலக்க�யத்த�ல ப�வவிக்கப்படும பலவ�ரத்ததகதள இரண்டு ந�ட்களுக்கமைனத�ல 
தவத்துக்தக�ளவதத ச�ரமைமை�யவிருக்க�றது. ஆங்க�ல/தஜேரமைன நூலகதளப்படிக்தகயவில 
எத�ரப்படும புத�ய வ�ரத்ததகதள அகர�த� ப�ரத்துததரிந்து தக�ளதவன. பவின 
அடுத்தடுத்த பக்கங்களனில அததவ�ரத்தததய மைமீளச்சந்த�க்கம தப�து அது ந�ன 
தஜேனமை�ந்த�ரங்கள�ய் அரத்தம ததரிய�மைல தவவித்துக்தக�ண்டிருக்கம ஒரு வ�ரத்தத 
தப�ல�ருக்க�றது.

மை�னனஞ்சலகள எழுதுதகயவில சமபவிரத�யமை�ன முடிவவரிகதள எழுத�மைல பல 
அஞ்சலகதளப் ப�த�யவிதலதய அனுப்பவிவவிட்டிருந்ததன. இவ�ற�ன ப�த�க்கடிதங்கதள 
இரண்டு மனற தடதவகள அண்ணனுக்க அனுப்பவிவவிடவம அவர 
அததக்கவனனித்துவவிட்டு 'உன கடிதங்களனின ப�த� எங்தகதய� தத�ங்க�ப்தப�க�றதத ஏன உன 
கணவினனியவில ஏத�வது பவிரச்சதனய�' எனற தகட்ட�ர.

இனனும மைனதும க�ரணமை�லல�மைல அடிக்கடி தநக�ழ்ந்து தநக்கருகக�றது. மைதனவவியவின 
வற்புறத்தல�ல ஒரு ததரிந்தவரகள வவீட்டுக்கக் கலய�ணத்துக்கக்கூடப் தப�யவிருந்ததன. 
அங்தக ந�தஸ்வரக்க�ரரகள அப�ரமை�க " ஸ்வ�மை�க்க இரக்கமை�லல�தது 
எனன க�ரணதமை�........." எனற தபக�க்க�ல உருகவம அதத�டு பரிந்த�தசத்த மைனது உளள�ர
வவிமமைத்தத�டங்கவம Agnostic க�ன என கண்களனில�ருந்தும வழ�யப்ப�ரக்க�றது. முடிவவினற� 
வவிரிக�றது வ�ழ்வவின புத�ர.

பத�வகள © 2020 



155                   பத�வகள 36 ச�றகததகள (தத�கத� மனற) 

ஒருமுதற ஊரில மைத�யம ச�ப்ப�ட்தட முடித்துக்தக�ண்டு வவீட்டின முனவ�சல�ல 
பலலுக்கத்த�க்தக�ண்டு ந�னற என த�த்த�வவிடம மை�த�யுந்த�ல வந்த தவளனியூரக்க�ரர 
வவிச�ரித்த�ர:

"தபரியவதர........ நவீளக்க�ல தசலதலய� வவீட்டுக்க எப்பவிடிப்தப�றது? "

"அது உத�ல பக்கத்த�லத�ன....... ஒரு ச�னனப்பவிளதளக்கக் க�ட்டிவவிட்ட�லகூட த�ன�ய் 
தப�ய்வவீட்டு முற்றத்த�ல ந�ற்கம. ப�ரும இப்பவிடிதய தநதரதப�ய் பத்த�ரக�ளனி அமமைன 
தக�யவிலபவின வவீத�யவில தமைற்க�ல த�ருமபவிப்தப�க வ�ற சந்த�யவில வலக்தகப்பக்கம 
த�ருமபவிப்தப�ன�ல அங்க�ல ச�னதன�தத�ரு பளளனிக்கூடம வரும. அததயுந்த�ண்டின�ல 
வலப்பக்கமை�தய�ரு தகதய�ழுங்தக க�தளக்கம. அத�ல இறங்க� தமைல தப�க........ 
தப�க......... சரி. உமைக்க ய�ர�ர�ர�ர�ர�ற்தற வவீட்தட தப�தக�ணும? "

"ஐதய� ஆதளவவிடுங்தக�."

என பவிரச்சதனதய இதணவதலயவில 'ய�கூவவின பத�லகள' பகத�யவில தவத்ததன.

'எனக்க அடிக்கடி என மைதனவவியவின தபயர மைறந்துதப�க�றதத? '

'எனக்கம அதுத�மப� பவிரச்சதன. நவீ தவளனிய தச�லல�ட்ட எனன�லமுடியல.'

'மைதனவவி உனதன இனனும உததக்கதலய�?' எனக�ற ப�ணவியவில பலர 
பத�ல�றத்த�ருந்தனர.

ர�கல எனற தபயரதக�ண்ட ஒருவர, தமை�ழ்க்கடிமைகன�கக்கூட இருக்கல�ம. ' அது எதுக்க.
தமைத்துனனியவின தபயர ஸ்படிகமை� ஞ�பகமை�ருக்கதமை..... தவச்சுச்சமை�ளனிக்க மை�ட்டிய� 
கண்ண�?' எனற பத�லளனித்த�ர. மை�கப்தப�றப்ப�க மை�கந்த மைருத்துவ 
வவிளக்கத்துடண�ன பத�ல தந்தது இனதன�ரு மை�ன கடிதம. அவதர ஒரு மைருத்துவர�கக்கூட
இருக்கல�ம: ' உங்கள வயததப்ப�க்கமதப�து இது வயதத�டு வளரும 
ஞ�பகசக்த�க்கதறவ�க எனக்கப்படவவிலதல. தமைலும இது Alzheimers தந�யவின 
ஆரமபமை�க இருக்கல�ம. மதளயவின தசலகள ச�ததவத�தல�, த�ஸ¤க்கள 
சுருங்கவத�தல� ஏற்படும அதவீதமை�ன ஞ�பகமைறத�தயனறம உடதனதய�ரு நரமபவியல 
ந�புணதரச்சந்த�யுங்கள' எனறம ஆதல�சதன வழங்க�ன�ர.

த�த்த�தவப்தப�லலல அமமை�வக்க அபூரவ ஞ�பகசக்த�. தன கலய�ணத்துக்க தசலலப்ப� 
கட்ட�டிய�ரவந்து தச�க்கட்ட�ன பந்தல தப�ட்டததயும, பனன�கத்துச் தசவரகள வந்து 
சதமைத்த 14 வதகக்கற�கதளயும தூக்கத்த�ல எழுப்பவிக்தகட்ட�லகூடச் 
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தச�லவ�ர. கலய�ணமை�ன பவினன�ல அப்ப�வம அப்ப�வம தவஜேந்த�மை�ல� சகஸ்ரந�மைம 
நடித்த 'தபண்' படம ப�ரக்கப்தப�ன�ரகள�ம. அமமை�வக்க அப்படத்த�ல வரும அத்ததன 
ப�டலகளும வரிவவிட�மைல மைனப்ப�டம. ஊரில தகமை�ற்ற�கக் 
க�சுவ�ங்க�வவிட்டுப் பவின முழங்தகதயக் க�ட்டியவரகதளயும அமமை�வ�ல 
மைறக்கமுடிவத�லதல. தச�க்கத�டல ச�னனத்தமபவி ஆறபவிடி வவிதத தவங்க�யம, பழனனி 
பத்துப்பதற தநலலும 500 ரூப�க�சும , ஒரு கல�ய�ணவவீட்டுக்க தப�ட்டுவவிட்டுத்த�றன 
எனற தச�லல� இரண்டுதச�டி க�ப்புகதள இரவல�க வ�ங்க�ப்தப�ய்வவிற்றவவிட்ட கனகம, 
சுப்பவிரமைணவியத்த�ர 1250 ரூப�, ஊதரழுக்தக�கலம 521ரூப�, தய�சதனமுருகன 764ரூப�, 
தக�ழுமப�ன 120.65, கமைல� 7.25ரூப�வம அறவவிடமுடிய�மைலதப�ன கடனகள 
எனப�ர. சுப்பவிரமைணவியத்த�தரலல�ம மைதனவவியவின சங்க�ல�தய 
அதடவ�கக்தக�ண்டுவந்துத�ன க�சு தகட்டவர�ம. அமமை�த�ன தபருந்தனதமைய�க 
தவண்ட�ம அதத நவீதர தவச்ச�ருதமைனற த�ருப்பவி அவரதகயவில நதகதயக்தக�டுத்து 
க�தசயும தக�டுத்துவவிட்ட�ர�ம. இப்தப�து வசத�ய�க இருந்தும இரண்டு தச�ப்தங்கள�க 
கடதனத்த�ருப்பவிக்தக�டுக்க தவணுதமை எனற தய�க்க�யதத அவருக்க 
இலல�மைல�ருப்பதுத�ன துரத�ஷ்டம. பட்டற�வகளனின வவிதளவ�ல அடிக்கடி" 
க�தசக்தக�டுத்து ஆதள அற� " எனப�ர. அமமை� எங்களனிடம வவிதட தபறவதற்க இரண்டு 
ஆண்டுகள முனனத�கதவ அவரது அந்த அபூரவஞ�பகசக்த� அவதரவவிட்டு தமைலல தமைலல
வவிதட தபறத் தத�டங்க�வவிட்டிருந்ததுத�ன ஆச்சரியம.

அமமை�வக்க நந்தனுக்க வவிலக�வழ�வவிட்ட நந்த�தயத் தரிச�த்துவவிடதவணுதமைனற 
தநடுங்க�ல ஆவல ஒனற�ருந்தது. அந்த ஆண்டு இலங்தக தசனற�ருந்ததப�து அவர 
வவிருப்பப்பட்டபடி தமை�ழகத்த�ன பலதக�வவிலகளுக்கம அவதர அதழத்துச்தசனதறன.
அச்சுற்றல�வவில தக�ழுமபவில�ருந்த என சதக�தரி கடுமபமும, அப்தப�து தசனதனயவில 
தங்க�யவிருந்த என ச�ற்றனதனயவின மைகள புவனமும அவரின கணவரும மைகள 
தசலவவியுமகூட வந்தனர. தசனதனயவில�ருந்து ஒரு ச�ய�ற� வண்டிதய வ�டதகக்க 
அமைரத்த�க்தக�ண்டு தசய்த சுற்றப்பயணத்த�ல முதல�ல த�ருச்ச�க்கப்தப�ய் அங்தக ஒரு 
தஹ�ட்டல�ல தங்க�க்தக�ண்டு சுற்றவட்டத்த�லுளள தக�வவிலகளுக்தகலல�ம தப�தன�ம. 
இரண்ட�ம ந�ள இரவ ச�ப்ப�டுமுடித்துக்தக�ண்டு தூங்கப்தப�க முன 
எனனனிடம அமமை� தனனிய�கக் தகட்ட�ர: " எலல� இடங்களுக்கம எங்ககூட ஒரு தப�டிச்ச� 
கூடவந்து தக�ண்டிருக்க�ற�தள..... ஆர ஆள, நவீ கூட்டியந்தனனிதய� ? "அது புவனக்க�வவினர 
'தசலவவி'யமமை�, அதுக்களள மைறந்து தப�னனியதள?" "ஆதமை�."

பவின தசனதனக்கத் த�ருமபவி ந�ம வந்து வண்டிய�ல இறங்க�யதுமை�றங்க�ததுமை�ய் 
புவனக்க�வவிடம தகட்ட�ர: "அடிதய ச�னனமமை�..... எங்தகயடி இருந்தநவீ இவ்வளவ க�லமும?
" அவர 'ச�னனமமை�'தவனபது எங்கள தபரியனதனயவின புவனக்க�தவவவிட 
அத�கவயதுளள இனதன�ரு மைகள. எலதல�ரும வவிழுந்து வவிழுந்து ச�ரித்தத�ம. அமமை� 
தனதன ந�ம தகல�தசய்க�தற�தமைன ந�தனத்துக் தக�ண்ட�ர, ஆன�ல எதற்தகனறம 
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அவருக்கத் ததரியவவிலதல.

ந�ங்கள ய�ழ்ப்ப�ணத்த�ல ந�னறதப�து ஒருந�ள ஒடியலகூழ் க�ய்சுவததனற 
ஏற்பட்ட�க�யது. அக்க� மைமீனவதககள வ�ங்க�வருவதற்க�க பருத்த�த்துதற 
மைமீனசந்ததக்கப்புறப்படவம அமமை�உத்தரவ�கச் தச�னன�ர: "ததலயதணக்கக்கசீழ் 
எனனுதடய 
தபரஸ் இருக்க. அத�ல பத்துரூப� எடுத்துக்தக�ண்டுதப�ய் நலல இற�ல�ய் வ�ங்க�ய�." 
அப்தப�து ஒரு க�தல� ச�வ�தளமைமீதன ஐந்நூற ரூப�ய்கள வவிற்றததனற வவிஷயம 
அமமை�வக்கத் ததரிய�து. அமமை� ஒரு படிஅரிச� ஒருரூப� ஐமபது சதத்துக்க 
இருந்த க�லத்துக்கப் தப�ய்வவிட்டிருந்த�ர. அவர கவனனித்துவவிட�மைல எமைக்கள 
வ�ய்தப�த்த�ச்ச�ரித்தத�ம.

இந்த�ய�வக்கப் புறப்பட்டவனற அண்ணனனின மைகன ப�புவவிடம தப�ய் " 
தக�யவிலுக்கப்தப�கப்தப�றன தகச்தசலவக்கக் க�சு த�." எனற�ர�ம.

"ஐய�ச்ச�க்க எவ்வளவ தவணும?"

"ஒரு நூற ரூப� தப�தும. "

பவிறக அவன ச�ரித்துவவிட்டுப் பத்த�யவிரம ரூப�ய்கள தக�டுத்த�ன.

அமமை�வவின கதடச� ந�ட்களனில அவரது ஞ�பகசக்த�யவின இழப்பு உச்சத்ததத் 
தத�ட்டிருந்தது. ஒரு இரவ பக்கத்த�ல படுத்த�ருந்த அக்க�வவிடம " என தநஞ்ச�னதமைல 
கறக்க�கக் தகதய தவக்க�தத எனக்க மச்சுமுட்டுது" எனற�ர�ம. அவரும "ந�ன 
தகதய தவக்கவவிலதலதய " எனவம வலது தகதய உயரத்த�க்க�ட்டி "அப்தப� இது 
ய�ருதடய தக?" எனறவர த�டீதரன "ய�ரு நவீ?" எனற�ர�ம. அவர " ந�னத�ன 
உங்களுதடய மத்தமைகள சதற�ஜே�னனி " எனவம "இருக்கம ந�னத�ன 
அயத்துப்தப�னன." எனற�ர�ம. [மைறந்துதப�தல] அமமை� இனனித்த�க்கப் பவிடிக்கமை�ட்ட�ர 
எனத்ததரிந்ததப�து ந�னும தஜேரமைனனில�ருந்து இனதன�ரு சதக�தரியும அடுத்த 
வவிமை�னத்ததப் பவிடித்துப்பறந்தத�ம. எங்களுக்க முனனதர அமமை� அததவவிடவம 
உயரமை�கப் பறந்துவவிட்ட�ர. அக்க�த�ன எங்கதளயும சமை�த�னம தசய்த�ர. 
இவ்வளவக�லமும அருக�ல�ருந்து கவனனித்து ச�ஷ்ருதஷ தசய்த எனதனதய ''ய�ரு நவீ?'' 
எனற தகட்டவர ந�ச்சயம உங்கதளயும அதததயத�ன தகட்டிருப்ப�ர. அது அவர 
பவிரிதவவவிடவம த�ங்கமுடிய�த�ருந்த�ருக்கம. உண்தமைத�ன.

அமமை�வக்க ஞ�பகமைறத�தப�லதவ இரண்ட�வது பவிரச்சதனயுதமை�னறம அவரது அந்த�மை 
க�லங்களனில ஆரமபவித்த�ருந்ததது. அத�வது அவரது தசவவிப்புலனும தவகதவகமை�க 
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மைந்தமை�க�க் தக�ண்டுதப�னது. எங்கள சதக�தரசதக�தரிகளுக்க ந�தறயதவ 
தபண்கழந்ததகள எனற�ல வவீட்டில கலகலப்புக்கம கமமை�ளத்துக்கம தகட்கதவணுமை�? 
அதன�ல ய�ர எதற்கத்த�ன ச�ரித்த�லும அவரகள எலதல�ரும தனதனதய க�ண்டல 
பண்ணுக�ற�ரகள என ந�தனக்கவ�ரமபவித்த�ர. எனன வ�ழ்வவின இக்கட்ட�ன 
தருணங்களனிதலலல�ம ந�ம தடுமை�ற�யதப�து எமைக்க மைத�யுதரத்து எமைக்க 
வழ�க�ட்டிக்கதரதயற்ற�வவிட்ட அமமை� த�தன தபதுமதப தபதத கழந்ததய�க 
மை�ற�க்தக�ண்டிருந்தது ஆச்சரயம.ஏறக்கதறய அவர ஒரு கழந்ததய�கதவ 
மை�ற�வவிட்டிருந்தத�ல 
இவ்வவிஷயத்த�ல ய�ர எனன தச�லல�யும அவதரச்சமை�த�னம பண்ணமுடியவவிலதல.

தசனதனக்க சுற்றல� வந்ததகதய�டு அவதரப் தபயரதபற்ற ஆஸ்பத்தரிதய�னற�லும 
க�ட்டுவவித்தத�ம. பலவவிதமை�ன பரிதச�ததனகதள அவரகள தசய்த பவினனர அவரது 
தசவவிப்புலன நரமபுகள எழுபது சதவவீதம மைமீளதமைக்க முடிய�தபடி ஆக�வவிட்டத�கச் 
தச�னன�ரகள. தவண்டுமை�மை�ன�ல Ear-Plug ப�வவிக்கல�ம ஆன�லும முனதனற்றம 
பத்துசதவவீதத்துக்களள�கதவ இருக்கதமைனறனர. Ear-Plug ப�வவிக்கதநரவதத ஒரு 
கதறப�ட�க எண்ணவி அவர த�ழ்வமைனச்ச�க்கல அதடயல�ம எனபத�ல 
மை�கவம பக்கவமை�க அமமை�வவிடம மைருத்துவரகளனின ஆதல�சதனதயச் தச�னதனன. பவின 
மைறந�ள" அமமை� இனதறக்க ந�ம Ear-Plug ஒனதற வ�ங்கப்தப�கல�மை�" என வவிநயமை�கக் 
தகட்தடன. தமைமௌனமை�க இருந்த�ர.

இதலச�க வற்புறத்த�யதப�து தபச�ன�ர:

"தசலவந�யகத்த�ர தப�ட்டிருந்த மை�த�ரி அதுத�தன? " (தந்தத)

"அததவவிடச் ச�னனத�க தவளனியவில ததரிய�தமை�த�ரிப் தப�ருத்த�க்தக�ளள இப்தப� எலல�ம
தமை�தடண�ய் வந்த�ருக்கமமை�."

"அதற்க எனன தசலவ�கம?".

தப�ய் தச�லல�ப் பவினன�ல மை�ட்டிக்தக�ண்ட�ல வமபு அத�கமை�க�வவிடும. ஆதல�ல 
தநரதமைக�த்து

"எனன ஒரு இருபத்ததய�யவிரம வரும." எனதறன.

"க�து நலல�ய்க் தகட்டுத்த�ன இனனிதமைல ந�ன எனன மைகன தசய்யப்தப�றன. தவண்ட�ம."

அதனபவின அவதரச் சமமைத�க்கதவக்க எங்கள எவர�லும முடியவவிலதல.
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தபரல�னனில அந்த மைனனிதர எங்களுக்கத்ததரிந்தவர, இதடசுகம வந்துதப�க�றவரத�ன. அனற
இரவம முனனற�வவித்தல எதுவமை�னற� வந்த�ர. வந்தவடன " நவீங்கள சுகர வருத்தத்துக்க 
(Diabetes Mellitus) எனனதவனன மைருந்ததலல�ம 
ப�வவிக்க�றனவீங்கள எனற�ர. ந�ன தமைற்தப�ம , களுதக�தப, க�லதபன-தஹக்ஸ�ல, 
களுதக�ப�க் எனற ஒப்புவவித்ததன.

"சரி, எலல� மைருந்ததலல�த்ததயும க�ட்டுங்தக�" எனறம வவிரட்டின�ர. க�ட்டிதனன.

இதுகதளவவிட புதூச� தவதறதயததனும ப�வவிக்க�ற�யதள�? எனற�ர.

அருக�ல ந�னற தமைத்துனன எனதற�ரு இமதச தகயவில முழமதப�ட்டுக்க�ட்டி 
"இதுகதளவவிட இனனுதமை�ரு ரஷ்யன மைருந்துமை�ருக்க, அப்சலூட்தவ�ட்க� எனபது அதன 
த�ருந�மைம. ப�ரதவக்கப் பச்தசத்தண்ணவி கணக்க�ய் இருக்கம பச்தசக்தகச்சல. 
இருந்தும தலதமைன ஜேஹூதஸ� ஜே�ஞ்சர ஏதல� கலந்து அட்ஜேஸ்ட்பண்ணவி ய�ரும 
ஞ�பகப்படுத்த�மைதல அத்த�ன இரண்டு ந�தளக்தக�ரு தப�த்தல தனனிச்தச ச�ப்பவிடுறவர " 
எனற தப�ருமை�ன�ன. அப்தப�துத�ன ந�தனவக்கவரவம "இது மனறக்கம 
பத�ல�க இப்தப� Actos-Pioglitazon எனதற�ரு புதுமைருந்தத தட�க்டர தந்த�ருக்க�ற�ர" எனதறன.
"அதத உடதன தக�ண்டுவ�ங்தக�" எனற�ர. கதற�மை�யநவீலத்த�ல மை�னுங்கம அந்தப் 
தபட்டிதய எடுத்துக்தக�டுத்ததும அததப்ப�ரத்துவவிட்டு 
தநற்ற�யவிலடித்தபடி தசற்ற�க்கள தத�ப்தபனற வவிழுந்த�ர.

"இதத எவ்வளவ க�லமை�ய் ப�வவிக்க�ற�யள? "

"இப்ப இரண்டு மனற க�ழதமைய�ய்த்த�ன. "

"அய்தய�........இந்த மைருந்ததப்பற்ற�த்த�ன AOKயும , மைருத்துவ இல�க�வம எலல� 
மைமீடிய�வவிலயும தபஷனதஸ அதலரட் பண்ணவியவிருக்க நவீங்கள இனனும தகளவவிப்பட 
வவிலதலதய�.................?"

"ப்ச் "

"இது சுகருக்க நலலமைருந்துத�ன�ம. ஆன�ல இதத�ட பக்கவவிதளவகள�ல பல 
மைரணங்களகூட ஏற்பட்டிருக்க�ம. தபஷண்டுகளுக்க அச�தரண ஞ�பகமைறத� , 
புத்த�மை�ற�ட்டங்கதளப் பல உண்ட�க்க�யவிருக்கத�ம. இந்த மைருந்த�னதர உற்பத்த� 
ததடதசய்த�ருப்பதத�ட உடனடிய�க இததப் ப�வவிப்பதத எலதல�தரயும 
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ந�றத்தச்தச�லல�யவிருக்க�ற�ரகள. இதத�னறதமை அற�ய�மைல 
இப்பவிடிஅப்ப�வவிய�யவிருக்க�றவீரகதள. அதுத�ன ஒரு சந்ததகத்த�ல வந்தன�ன. உடதன 
மைருந்தத எடுத்துக்தக�ண்டு உங்க 
தட�க்ரிட்தடப் தப�ங்தக�."

"இப்ப உடனடிய�ய் ஒனறஞ்தசய்ய ஏல�து."

"ஏன? "

"அவர ஊரல�ப் தப�யவிட்ட�ர. " (வவிடுமுதற)

"புது மைருந்தத உங்களுக்கத்தந்த�ட்டு அதுக்கச்தசட் இதபக்ட்ஸ் ஏதும இருக்தக� 
இலதலதய� எனறகூடப்ப�ரக்க�மைல ஊரல�ப் தப�யவிட்ட�ர..........நலல தட�க்டர."

"இதத ஒரு பரிதச�ததனய�ய்த்த�ன எனக்கத் தந்தவர...............அவருக்க ந�ன மைட்டுதமை 
தபஷண்ட், மைனுஷந்த�தன......... அவரும ஊரல�ப் தப�கத்த�தன தவணும."

அந்த மைருந்துத�ன என ஞ�பகமைறத�தய அத�கப்படுத்த�யவிருக்தகனற உறத�ய�கத்ததரிந்தது.

என ட�க்டரின பவிர�க்டிஸ�ல இனனுதமை�ரு ட�க்டரும இருப்ப�ர. அவரிடமதப�ய் அந்த 
மைருந்ததக்க�ட்டி அததப் ப�வவிக்கத்தத�டங்க�ய பவினன�ல ந�ன ரயவிதலப்ப�ரத்துதக�ண்டு 
ஏற�மைல ந�னறது, தப�க்கவரத்துச் சமை�க்தகயவில தடுமை�ற�யத�ல�ருந்து 
அதனத்ததயும வவிபரித்ததன.

நவீங்கள அந்த மைருந்ததமைட்டும ப�வவித்த�ருந்த�ல அந்த அளவக்க அஞ்ச தவண்டியத�லதல.
அந்த மைருந்து தவற ச�ல மைருந்துகளுடன தசரத்துப்ப�வவித்ததப�துத�ன ச�லரில ச�ல 
வவிருமபத்தக�த வவிதளவகதளக் தக�டுத்தததனற இப்தப� ததரியவந்த�ருப்பது 
உண்தமைத�ன. ஆன�ல உமைது பவிரச்சதனகளுக்கக் க�ரணம இந்த க�ங்தக மை�கந்த 
தக�தடயவின தவய்யவிலத�ன இந்த மைருந்தலல எனறம அவர முடித்த�ர. இப்தப�து 
இந்தக்க�லந�தல ஒவ்வ�மைல எங்கள பவிரக்டிஸ¤க்கக்கூட த�னமும பலர ததலவல�, 
மையக்கம, வல�ப்பு, ஸ்தற�க் எனற வருக�ற�ரகள. இனனும உமைக்க அந்த மைருந்த�ன தமைல 
சந்ததகம இருந்த�ல அதத வவிட்டுவவிட்டு முனனர ப�வவித்த மைருந்துகதளத் தத�டரல�ம" 
எனற�ர.

அவர எனதன�டு தபச�க்தக�ண்டிருந்த தவதளயவில என இரத்த அழுத்தத்ததயும இரண்டு 
மனறதடதவகள அளந்துப�ரத்த�ர. ' இந்தக் க�ங்தகக்கத்த�ன உங்கள இரத்த அழுத்தம 
சசீரிலல�மைல ஏற�யவிறங்க�க்தக�ண்டிருக்க. இந்தக்தக�தடக�லம கடக்க 
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எலல�ம வழதமைய�க�வவிடும'. நமபவிக்தக தந்த�ர.

ந�ன டக்டரிடம தப�ய் வந்ததும அந்த நண்பர வவிட�மைல தப�னபண்ணவின�ர. " தட�க்டர 
எனன தச�னன�ர? வவிடப்பட�து உவங்கதளக் கட்ட�யம வழக்கதவச்சு நஷ்டஈடு 
தக�ரதவணும. "

Dr. Raible பத்து வருஷத்துக்கதமைல�க என கடுமப ட�க்டர. இந்த�யக்கதலகளனில 
ஈடுப�டுதக�ண்டத�ல எனனனிடமும தநருக்கமை�க�வவிட்ட நலல தஜேரமைனக�ரர. அஸ்வத�யவின 
முதல நடனஅரங்க�ற்றதகக்தகலல�ங்கூட மைதனவவியுடனகூட 
வந்த�ருந்த�ர. அருதமைய�ன மைனுஷன எனக்க தகடுத� ஏற்படுத்தும எனற ததரிந்த�ல அந்த
மைருந்தத எனக்கத் தந்த�ருப்ப�ர�?

என இளதமைக்க�லங்களனிலகூட ஞ�பகசக்த� என க�லகதளப்பல தடதவகள 
வ�ரிவவிட்டிருக்க�றது. ந�ன தச�லலவவிருந்த வவிஷயத்தத தச�லலவவிருமபவிய வவிதத்த�ல 
தச�லலுவதற்க தவண்டிய வ�ரத்தததய என மதளயவின தசமை�ப்பு அடுக்ககளனில இருந்து 
லபக்தகன எடுத்துத்தர�மைல வஞ்ச�த்த�ருக்க�றது. கலலூரி ந�ட்களனில பங்கபற்ற�ய ச�ல 
வவிவ�தங்களனிலகூட நடுவரதவீரப்பும தச�லல�ய�ன பவிறகத�ன அட இந்தக்கருத்தத இப்படி 
எடுத்துச்தச�லல� எத�ர�ளனியவின வ�ய்க்கள தக�ங்க�றவீ£ட்தடத் 
த�ணவித்த�ருக்கல�தமைதயனற தத�னறம. ஞ�பகத்த�ன வஞ்சதனமைட்டும எனதனத் 
தத�டர�த�ருந்த�ருந்த�ல தத�ற்ற�ய பல பரீட்தசகளனிலும தவற்ற�வ�தக சூடிக்தக�ண்டு 
எங்தகதய� உயரத்த�ல பறந்த�ருக்கல�ம.

அசல�ன டியூப்தலட் ய�தரனற தகட்ட�ல அங்தக இங்தகதயலல�ம 
ததடதவண்டியத�லதல. அசல இரண்டு மைமீட்டர டியூப்தலட்டுக்க வ�ழும உத�ரணம 
ந�னத�ன. எனக்க ஈடுப�டுளளதுதறகளனில தபசுவததவவிட எழுதுவத�லுளள அனுகூலம 
எனனதவனற�ல உரிய ஒரு வ�ரத்தத உடதன ஞ�பகத்துக்க வர�வவிட்ட�ல 
அதுவந்தபவினன�ல ச�வக�சமை�க தமைதல எழுதல�ம அலலது அவ்வ�ரத்தததயத்ததடி 
அப்புறமை�க இட்டுக்தக�ளளல�ம. தபச்ச�ல அது ச�த்த�யமை�லதல, தமைதடயவில ஒரு 
வ�ரத்தத அலலது வவிஷயம தக தக�டுக்கவவிலதலதயனற�ல பவினன�ல அது பயனதர�து.
க�ருப�னந்தவ�ரிய�ரின பனமுக ஆற்றலகளனில எனக்க வவியப்புமை�க ஏற்படுத்த�யது அவரது 
ஞ�பகசக்த�த�ன. அவரது உபனனனிய�சங்களனின தப�ததலல�ம ஒரு 
க�வவிய சமபவத்தத வவிளக்க ஒரு உபகதத. அததத்ததளனிவ�க்க ஒரு க�தளக்கதத. பவின 
க�தளக்கள இனதன�ருக�தளதயனப் பவிரிந்து தவகதூரம தசனறவவிட்ட�ர தப�ல�ருக்க 
த�டுப்தபன சப்தஜேக்டில வவிட்ட இடத்துக்க வந்து அசத்துவ�ர.

அந்த Actos-Pioglitazon வவிலதலகதள அனதறக்தக கப்தபத்தத�ட்டிக்கள தப�ட்டுவவிட்தடன. 
ஞ�பகசக்த�யவில முனதனற்றம தமைலலவருக�றமை�த�ரித்த�ன ததரிக�றது. 
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இலல�வவிட்ட�லுந்த�ன என ட�க்டர நண்பதர வழக்கதவத்து அவதரச் 
சங்கடத்துக்களள�க்கம எண்ணங்களும எதுவமை�லதல, அமமை�வவின மைனப்பக்கவத்த�ல ஒரு
ச�ற�யபவினனம இப்தப� எனக்கம வந்துவவிட்டமை�த�ரி ஒரு பவிரதமை.  ஆமை�...... 
ஞ�பகசக்த�தயப் தபரீச� தச�வத�னனி கத�ரதவற்பவிளதள அளவக்க தவத்த�ருந்துத�ன 
எனனத்ததக் க�ழ�க்கப்தப�க�தறன?

தப�.கருண�கரமரத்த�, தபரல�ன 09.01.2009.
karunah08@yahoo.com
பத�வகள, ஆகஸ்ட் 2009, இதழ் 116
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26. உததிர்ந்த இதலகள  - க.ரதொஜேம்ரஞ்சனைளி (மவலசதியதொ) -

1

இனனும ஜேனனல�ன அருதகத�ன ந�னற�ருந்த�ள. ஜேனனலுக்கம அவளுக்கம 
இதடதவளனிதய இலல�மைல அவள ததகம அழுத்தமை�னற� ஜேனனதல�டு ஒட்டியவிருந்தது. 
கடுதமைய�ன இடிகள க�த�ல வவிழ மைதழ தபய்ய தப�க�றது எனற இயற்தகய�ன 
எண்ணத்த�ல ஜேனனதல எட்டிப் ப�ரத்த�ள கலபன�. மைதழ தூறலகதளத் ததளனித்துக் 
தக�ண்டிருந்தது. அப்தப�துத�ன தவங்கட் கண்ணவில பட்ட�ன. ஜேனனலுக்கம 
அவளுக்கமை�ன இதடதவளனி கதறய உற்றப் ப�ரத்த�ள. ஆமை�ம, தவங்கட்த�ன. வவீட்டுக் 
கடியவிருப்பவில இருக்கம மை�மைரத்த�ன கசீதழ சரிந்த�ருந்த இதலகதளப் தப�றக்க�க் 
தக�ண்டிருந்த�ன. தபரிய க�தளகதள ஏந்த� ந�ற்கம மை�மைரம பல ஆண்டுகள�க 
கடியவிருப்புப் பகத�யவில இருக்க�னறது. ஒரு முதற அப்ப� மை�மைரத்ததப் பற்ற� தச�னனது 
ந�தனதவக் கடந்து தசனறது. ‘ந�மை இங்க வரறப்பதவ இந்த மை�மைரம இருந்துச்ச�. நமமை 
வந்தத பத�மனு வருஷமை�ச்தச..’ என மைனத�ல கணக்க�ட்டவ�தற தச�னன�ர.

மை�மைரத்த�ன வரல�ற ததரிய�மைல தப�க மை�மைரத்தத உரிதமை தக�ளள ய�ர�லும 
முடியவவிலதல. அந்த மை�மைரம கடியவிருப்புக்தக தப�து தச�த்த�க�யவிருந்தது. மை�மைரம 
பூக்கதளச் சூடிக் தக�ளளும க�லக்கட்டம தத�டங்க� பழம பழுத்து தவீருமவதர தபரும 
அவஸ்ததகளள�க�வவிடும. கடியவிருப்பு மைக்கதள ‘பந்த�க்க முந்த�’ எனற வ�ரத்ததகதள 
‘மை�ங்க�ய்க்க முந்த�’ என மை�ற்ற� அதமைத்த�ருந்தனர. மை�ங்க�ய்கள தவீருமவதர அங்தக 
கடியவிருப்பு மைக்களனின நடமை�ட்டம அத�கம இருக்கம. மைரத்த�ன கசீழ் வவிதளய�டும 
ச�றவரகள பச்தச மை�ங்க�ய்கதளச் ச�ப்பவிடுவததப் ப�ரத்த�ல மை�ங்க�யவின புளனிப்பு ந�வவில 
பத�ய பற்கள கூசும. ச�ல மை�ங்க�ய்கள இனனிப்பு புளனிப்புடன கூடிய சதமையல�வதும உண்டு.
எப்தப�த�வது வவிழுந்த பழம கண்ணவில பட்ட�ல மைட்டுதமை கலபன�வவின அமமை�வம 
அப்ப�வம வவீட்டுக்க எடுத்து வருவ�ரகள. கசீதழ வவிழுந்த பழங்கள க�யப்பட்டிருக்கம. 
க�யப்பட்ட பகத� நவீக்கப்தபற்ற இள மைஞ்சள ந�ற துண்டுகள�க்க� ச�ப்பவிடுமதப�து இனனிப்ப�க
இருக்கம.

இனனும ஜேனனல�ன அருதகத�ன ந�னற�ருந்த�ள. ஜேனனலுக்கம அவளுக்கம 
இதடதவளனிதய இலல�மைல அவள ததகம அழுத்தமை�னற� ஜேனனதல�டு ஒட்டியவிருந்தது. 
தவங்கட் இதலகதளப் தப�றக்க�க் தக�ண்டு நடக்க முற்படுவது ததரிந்தது. தவங்கட் 
பக்கத்து வவீட்டு கடியவிருப்பவில வச�க்க�ற�ன. பத்து வருடங்கள�க அவரகளனின கடுமபம 
இப்பட்டணத்த�ல கடியவிருக்க�னறது. தவங்கட்தட எலதல�ரும தபத்த�யம எனதற 
அதழத்த�ரகள. இனனும அதழத்துக் தக�ண்டிருக்க�ற�ரகள. முதல�ல கலபன�வக்க 
தவங்கட்டின தபயர தவங்கட் என ததரிய�து. மைற்றவரகள ‘தபத்த�யம’ ‘க�றக்க’ எனதற 
அதழத்த�ரகள. ய�ரும தபயர தச�லல� தகட்டத�லதல. அவரகளனின அதழப்தப அவள 
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தவங்கட்தட உற்ற கவனனிக்க தசய்தது. எலல� மைனனிதரகதளப் தப�லதவ இருந்தது 
தவங்கட்டின உருவதமைப்பு. தநரத்த�ய�க தவட்டப்பட்டிருந்த தகசம, எப்தப�தும 
அணவிந்த�ருக்கம சுத்தமை�ன உதட ய�வம ஒழுங்கதடய மைனனிதன�கதவ அவள கண்முன 
ந�றத்த�யது.

ஒரு முதற கலபன�வவின அமமை� தவங்கட்டின அமமை�தவச் சந்ததயவில சந்த�த்துப் தபச�க் 
தக�ண்டிருந்த�ர. க�ரினுள கலபன� அமமை�வக்க�க க�த்த�ருக்தகயவில இருவரும தபசுவது 
ததரிந்தது.

‘மை�ரக்தகட்ல தபச�க்க�ட்டிருந்தவீங்கதள.. ய�ருமமை� அது? புதுச� இருக்க...’ க�ரகளனில ஏற� 
அமைரந்தவடதன அமமை�வவிடம மைறப்பதற்கள தகட்டுவவிட்ட�ள.

‘அத�ன தவங்கட்தட�ட அமமை�..’

‘தவங்கட்ட�? ய�ரு..?’

‘அத�ன கலபன�.. எலல�ம க�றக்க க�றக்கனு ஒரு தபயன கூப்டற�ங்கல.. அந்த 
தபயனத�ன தவங்கட்..’ அவளுக்கப் புரிந்தது. அமமை� தபயர தச�னனத�ல மைக�ழ்ச்ச�. 
உண்தமையவில மைன வளரச்ச� கனற�யவிருந்த�லும கூட தபத்த�யம, க�றக்க என 
அதழப்பது அவளுக்க தவறப்ப�யவிருந்தது. அதனவருதமை ஏத�வது ஒரு தருணத்த�ல 
தபத்த�யமை�வதத அற�ய�தவரகள தங்களனின பவிமபத்ததப் தபத்த�யம என தச�லவதுதப�ல 
இருந்தது.

உத�ரந்த இதலகதள ஏன தப�றக்க�ன�ன எனற புரிய�மைல அவள ச�ந்ததன அதலகள 
ஒவ்தவ�ரு மைணவி தநரத்த�லும தன அதல உயரவவிதனப் தபருக்க�க் தக�ண்டிருந்தன. 
மைரத்த�ல�ருந்த பச்தச இதலகதளப் பற�த்த�ருந்த�ல அவள ச�ந்ததன அதலகள 
பவிறக்க�மைல மை�வவிதலகள�க ஏற்றக் தக�ண்டிருக்கம. தவங்கட் அற�முகமை�லல�தத�ல 
தநர�க தகட்டு வவிதடயற�ந்து கமுற�க் க�டந்த ச�ந்ததனக்கடதல ந�த�னப்படுத்தவம 
வ�ய்ப்பவிலல�மைல தப�ய்வவிட்டது. தவங்கட் அருக�லுளள கதடகள, தக�யவில என 
எங்கச் தசனற�லும நடந்தத தசனற�ன. அதன�ல அடிக்கடி தவங்கட்தடப் ப�ரக்கம 
சந்தரப்பங்கள ததடயவினற� வ�ய்த்துக் தக�ண்டிருந்தன. தவங்கட் ச�தலதய�ரங்களனில 
நடந்து தசலலுமதப�து ச�ல சமையங்கள ப�ரத்துளள�ள. எததப்பற்ற�யும 
கவதலயவிலல�மைல நடப்பது தப�ல அவனது நதட இருக்கம.

2

‘அந்த க�றக்கனய� தசய்ய கூப்டீங்க?’ பக்கத்து வவீட்டு அக்க�வவின கரல க�தரச் சுத்தம 
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தசய்து தக�ண்டிருந்த கலபன�வவின க�துகளனில வவிழ தத�டரந்தது அக்க�வதடய கணவரின
கரல.

‘அவன த�ன தவல தக�றவ� வ�ங்கவ�ன. மைத்தவங்கள கூப்ட� நூற தவளளனிக்க தசலவ.
இவனக�ட்ட முப்புது தவளளனித�ன.. தவலய வவிச�ரிச்சு ப�த்துட்தடன..’

‘அப்டின� சரி..’ க�றக்கன என அதழத்தவள பட்தடன சமமைத�த்துவவிட்ட�ள.

தவங்கட்தட பற்ற�யத�கத�ன இருக்கம கலபன�வ�ல புரிந்து தக�ளள முடிந்தது. தவங்கட்
தவற எங்கம தவதல தசய்யவவிலதல. அந்த வட்ட�ரத்த�லுளள வவீடுகளுக்க மை�னனனியல 
பவிரச்சதனகதளக் கதளவதத தவதலய�க்க�க் தக�ண்டிருந்த�ன. தத�தலக்க�ட்ச�, மை�வ 
அதரக்கம இயந்த�ரம, துணவி துதவக்கம இயந்த�ரம, வ�தன�ல� என அதனத்தும பழுது 
ப�ரக்கம த�றன அவனுள இருந்தது. தப�ன வ�ரம க�ரத்த�க் வவீட்டில வ�சல வவிளக்தகப் 
பழுது ப�ரத்த�ன.

‘எனக்க பயமத�ன.. க�றக்க தபயன�ச்தச.. சரிய� தசய்வ�தன� எனனதவ�னு மைனதச 
அடிச்ச�க்க�ச்ச�. தக�ஞ்ச தநரத்துல சரிய� தசஞ்சுட்ட�ன. க�சும தக�ஞ்சமை�த�ன தகட்ட�ன..’ 
முதனமுதறய�க தவங்கட்தடப் பற்ற�ய ப�ர�ட்டு க�ரத்த�க்க�ன அப்ப�வவிடமை�ருந்து 
அப்ப�வவிடம முனதவக்கப்படுவததக் தகட்ட கலபன�வவின க�துகளுக்தக 
வவிந்ததய�யவிருந்தன. பவிறதக�ருந�ள க�ரத்த�க்தகச் சந்த�த்த தவதள, ‘தக�மப்யூட்டர கூட 
பழுது ப�ரக்க ததரியுது. என தக�மப்யூட்டர தநத்தத பழுது ப�த்து கடுத்துட்ட�ரு..’ எனற 
க�ரத்த�க் கூற�யதப�து தவங்கட் த�றதமைச�ல�த�ன எனபது அவள எண்ணங்களனில 
பத�வ�னது. தற்க�ல அற�வவியல தத�ழ�லநுட்பம மை�னச�ரத்தத அடிப்பதடய�க தவத்து 
மை�னனனியல தப�ருட்கதளத் தத�டரந்து பவிரசவவித்துக் தக�ண்டிருப்பத�ல தவங்கட் தவதல 
இலல�மைல த�ண்ட�ட வ�ய்ப்தப இலதல என தவதல இலல� பட்டத�ரிகதளப் பற்ற�ய 
தசய்த�தய ந�ளனிதழ�ல படிக்க தநரந்ததப�து ந�தனத்துக் தக�ண்ட�ள.

இதற்க�தடயவில தவங்கட் தக�யவில�ல�ருக்கம தவப்பவிதல மைரத்த�ன கசீழ் உத�ரந்த 
இதலகதளச் தசகரிப்பதத தக�யவிதலச் சுற்ற� வலம வருதகயவில அவள கண்ணவில பட 
ஏற்தகனதவ ந�த�னமைற்ற ச�ந்ததன அதலகள இனனும தபரதலகள�க தவளனிப்பட்டன. 
தவப்பவிதலயவின பச்தச இதலகள மைருத்துவம, வழ�ப்ப�டு என உதவம. ஆன�ல க�ய்ந்த 
இதலகள? க�ய்ந்த இதலகள எதற்க�க... எதற்க�க... எதற்க�க... எனற தகளவவி 
வ�ரத்ததகள அவள ச�ந்ததனதளத்த�ல தமை�த� தமை�த� எத�தர�ல�த்தன. தகட்டுவவிட்ட�ல 
எனன எனறம தத�னற�யது. முனபவின அற�முகமை�லல�தவரிடம எப்படி தகட்க முடியும 
எனறம தத�னற�யது. எத�ரமைதறய�ன இரு தத�னறலகள க�த்த�ருப்தப மைட்டும 
அவளுக்கத் தவீரவ�ய் வழங்க� வவிட்டு வவிலக�வவிட்டன.
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மை�தல தநரத்த�ல வவீட்டு கடியவிருப்பவில இருக்கம வவிதளய�ட்டு தமைத�னத்த�ல ச�றவரகள 
கூடி வவிதளய�டுவது வழக்கம. சற்தற நடந்து வரல�ம என அவள மைனம தச�லல உடலும
ஒத்துதழத்தது. பல சமையங்களனில உடலபயவிற்ச�தய மைனம தச�லல 
உடல ந�ர�கரிப்பதத அவளுக்க நடப்பவில இருந்து வந்தது. நடந்து தசனற வவிதளய�ட்டு 
தமைத�னத்த�ல தப�டப்பட்டிருந்த நவீண்ட ந�ற்க�ல�யவில அமைரந்த�ள. ந�ற்க�ல�யவின 
மைறமுதனயவில சசீன முத�ய தபண்மைணவி அமைரந்த�ருந்த�ர. அவள அமைருமதப�து 
ப�ரத்துப் புனனதகத்த�ர. அவளும பத�லுக்கப் புனனதகத்த�ள. தபர கழந்ததகதள 
அதழத்து வந்த�ருப்ப�ர தப�லும. அடிக்கடி சசீனப் தபயரகதளக் கூவவி அதழத்த�ர. 
பவிளதளகள ப�ட்டியவின அதழப்புக்க அவ்வப்தப�து வந்து ததலக் க�ட்டிச் தசனறனர. 
ச�றவரகளனின கூச்சலும ஆரவ�ரமும வவிதளய�ட்டுத் த�டதலச் சூழ்ந்த�ருந்தது. 
ஊஞ்சல�டும ச�றவரகதளப் ப�ரத்த�ருந்ததப�து, ‘ஏ க�றக்க... லூசு.. லூசு... கசீல�...கசீல�’ 
ச�றவரகளனின தபரிதரச்சல அவதளத் த�ருமப தவத்தது. தவங்கட் நடந்து தசனற 
தக�ண்டிருந்த�ன. அவனுதடய எத�ரவவிதனய�க முதறத்துப் ப�ரப்ப�ன அலலது தக�ச்தச
வ�ரத்ததகள�ல த�ட்டுவ�ன எனற அவளுதடய எத�ரப்ப�ரப்பு எவ்வவித சதவவீதத்ததயும 
எட்ட�மைல பூஜ்யமை�னது. தவங்கட் ச�றவரகளனின பக்கம கூட த�ருமபவவிலதல. தபத்த�யம 
எனற அரத்தத்துக்கரிய மைல�ய் வ�ரத்தத ‘கசீல�’ சசீனப் தபண்மைணவிக்க வவிளங்க�யவிருக்க 
தவண்டும. அவளும தவங்கட் நடந்து தசலவததத் த�ருமபவிப் ப�ரத்த�ள.

3

இரண்டு வருடங்கள�க எவ்வவித பவிரச்சதனயும இலல�மைல இயங்க�க் தக�ண்டிருந்த 
கலபன�வவின கணவினனி சுயமை�க அவ்வப்தப�து உறங்க முற்பட்டது. முக்க�ய தகவலகதளச் 
தசமை�ப்பதற்கள அவ்வவிதம ந�கழ்வது மைன உதளச்சதல ஏற்படுத்த�யது. அப்ப�வவிடம மைன 
உதளச்சல உச்சத்தத எட்டிய தருணம வ�ரத்ததகதளக் தக�ட்டின�ள

‘தசவ் பண்றதுக்களள சட் டவன ஆயவிடுச்சு.. தச இந்த தக�மயூட்டதர�ட 
தபருமதத�லதலய� இருக்கப்ப�..’

அப்ப�வவின பத�ல வந்து தசரவதற்கள அமமை�வவின பத�ல முண்டியடித்து வந்துவவிட்டது.

‘தவங்கட்ட கூப்டு தசய்ய தச�லலல�தமை... தவதலயும தக�தறவ�ம..’

‘ஆமை� ஆமை�... தவங்கட்ட கூப்டல�ம. சசீக்கரமை� தசஞ்ச� கடுத்துடுவ�ன. அப்புறமை� 
தவங்கட்ட வரற தச�லதறன..’ அப்ப�வம அமமை�வம தவங்கட்டின மைமீது தவத்த�ருக்கம 
நமபவிக்தகயும தவங்கட் என தபயர தச�லல� கூப்பவிடுவதும அவளுக்க 
இதமை�யவிருந்தது.
அனற மை�தலதய தவங்கட் வவீட்டுக்க வந்த�ன. அவதன வவீட்டிற்கள ப�ரத்ததப�து 
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இனனும முத�ரச்ச� தனதமைதய�டு க�ணப்பட்ட�ன. அவளனிடம கணவினனியவின பவிரச்சதன 
கற�த்து தகட்டற�ய தபச�ய தப�து எலல� மைனனிதரகதளப் தப�னதற தபச�ன�ன. 
ஆன�ல சுருக்கமை�ய் இருந்தன அவனது தபச்சுக்கள.

‘உங்க தபரு எனன?’ அற�முக உதரய�டல�ன த�கட்டி தப�ன அதத தத�டக்கம. தபச்தசத் 
தத�டங்க அதுதவ அவளுக்க எளனித�ய் பட்டது.
‘தவங்கட்’ அவளுக்கத் ததரிந்த�ருந்த பத�ல. அது அவனுக்கத் ததரிய�தத�ல அவளனிடம 
பத�ல கூற�ன�ன.

‘உங்க வயசு..?’

தததவயற்ற தகளவவி எனபதுதப�ல ந�மை�ரந்தவன கணவினனிதயப் ப�ரத்துக் தக�ண்தட 
‘இருவத்த� ஒமதப�து’ எனற�ன. அவதளவவிட வயத�ல தபரியவன. அதனபவின அவனனிடம 
அவள ஏதும தகட்கவவிலதல. அவள தபயதரயும வயததயும அவன 
தகட்கவவிலதல. இடத்தத வவிட்டு நகரந்து வவிட்ட�ள. ச�ற�து தநரத்த�ல கணவினனிதயப் பழுது 
ப�ரத்து வவிட்ட�ன.

அப்ப�வவிடம பழுது ப�ரத்த கட்டணத்ததப் தபற்றக் தக�ண்டு தவளனிதயற முற்பட்ட�ன.

‘தர�மப ததங்க்ஸ் அண்தண..’ பதற்றமை�ய் த�ருமபவி கலபன�வவின முகத்ததப் ப�ரத்த�ன. 
அவள அப்ப� தகத்தத�தலப்தபச� அதழப்பு வர தபச�க் தக�ண்தட அதறக்கள 
தசனறவவிட்ட�ர.

‘தமை�த தடவ நவீங்கத�ன எனன அண்தணனு கூப்டறவீங்க...’ தமைதுவ�ய் இருந்தது தபச்ச�ன 
ஒல�.

‘ஓ.. ஒங்களுக்க தங்கச்ச� இலலய�? பரவ�ல.. இனனிதமை எனன தங்கச்ச�ய� 
தநனச்ச�க்கங்கண்தண...தந� ப்தர�ப்ளம..’

‘தரண்டு தங்கச்ச�ங்க.. லூசுனனுத�ன கூப்டுவ�ங்க..’

தச�லல�க் தக�ண்தட தவளனிதயற�வவிட்ட�ன. அவனது கதடச� வரியவில க�ட்டதமை� 
தக�பதமை� தக�ஞ்சமும கலந்த�ருக்கவவிலதல. மைறந�ள க�தர வவிட்டிறங்க� வவீட்டினுள 
தசலல எத்தனனித்ததப�து தவங்கட் அவதள தந�க்க� நடந்து வருவது ததரிந்தது. அவள 
க�லகள அதற்க தமைல அடி எடுத்து தவக்க�மைல ந�னறன.

‘ந�ன இந்த எதலங்கள எடுத்துக்கல�மை�?’ வவீட்டின முன இருந்த தக�ய்ய� மைரத்ததக் 
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க�ட்டின�ன.

‘எதலய�..? எடுத்துங்கங்கண்தண..’

‘தர�மப ததங்க்ஸ்மை�.. நவீங்க டீச்சர�?’

‘ஆமை�ண்தண...’

அவதளப் ப�ரத்துப் புனனதகத்த�ன. இரு க�லகதள மைடக்க� உட்க�ரந்தவ�தற தக�ய்ய� 
மைரத்த�ன கசீழ் உத�ரந்த இதலகதளச் தசகரித்து பவிள�ஸ்டிக் தபயவினுள தப�ட்டுக் 
தக�ண்ட�ன.

‘தவணுமன� மைரத்துல இருந்து பச்ச எதலங்கள பற�ச்சுங்கங்கண்தண..’

‘இலலமமை� இது தப�தும.. பச்ச எதலங்க மைரத்துக்க தச�ந்தம..’ தச�லல�க் தக�ண்தட 
எழுந்த�ன.

‘தர�மப ததங்க்ஸ்மை�..’

‘நவீங்க எப்ப தவணுன�லும வந்து எடுத்துங்கங்கண்தண...’

4

அற�வவியல வகப்பவில மை�ணவரகளுக்க த�வரங்களனின உணவ தய�ரிப்பு ப�டத்ததப் 
தப�த�த்து முடித்த தருணம. ‘பச்ச எதலங்க மைரத்துக்க தச�ந்தம..’ தவங்கட்டின 
வ�ரத்ததகள மைறஒல�ப்பரப்ப�ய் ஓடிக் தக�ண்டிருந்தன.

ஒரு ந�ள கலபன�தவத் ததடி வந்த�ன தவங்கட். அமமை�வம அப்ப�வம தவங்கட் 
அவளனிடம தபசுவததப் தபரிது பண்ணவவிலதல.

‘எனக்க ஒரு தஹலப் தவணுமமை�..’

‘தச�லலுங்கண்தண..’ தவங்கட் தவண்டும உதவவிதய மைனம ததடிச் தசனறது.

‘இத உங்க ஸ்டூடனஸ்க்க கடுங்கமமை�..’ க�க�தப் தபதய அவளனிடம நவீட்டின�ன. அததப் 
தபற்ற த�றந்து ப�ரத்த�ள. ந�ரமபவிய க�ய்ந்த இதலகளனின தநரத்த�ய�ன வரிதச. 
மை�வவிதலகளும தக�ய்ய� இதலகளும ஒனதற�தட�னற அழக�ய நூல�ல 
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இதணக்கப்பட்டிருந்தன. ஒவ்தவ�ரு இதணப்பவிலும ஒரு மை�வவிதலயும தக�ய்ய� 
இதலயும இருந்தன. இதணப்பு நூலகள ஊத�, கருஞ்ச�வப்பு, மைஞ்சள, நவீலதமைன 
தவறப்பட்டிருந்தன. ஒரு இதல இதணப்தப தவளனிதய எடுத்துப் ப�ரத்த�ள. இதலகள 
மைடிப்பும சுருங்கலுமை�னற� இருந்தன.

‘தர�மப அழக�ருக்கண்தண... அயரன தப�ட்ட மை�த�ரி சுருக்கதமை இலல...’ இதலகதளத் 
தடவவின�ள.

‘புக்கக்க இதடயவில ஒரு வ�ரம வச்ச�டுதவனமை�.. எல தநர�யவிடும..’ உற்ச�கமை�ய் ததளனிவ 
படுத்த�ன�ன.

‘அண்தண.. ந�ன ஒனனு எடுத்துக்கதறன..’

‘ஒ.... எடுத்துக்கங்கமமை�.. புக் மை�ரக்க� யூஸ் பண்ணவிக்கல�ம...’ அவன சுய ஆற்றல 
அங்கசீகரிக்கப்படுவத�ய் அவனுள தபருமை�தம.

‘உங்களுக்க எதலன� தர�மப புடிக்கமை�ண்தண?’

‘ஆமை�மமை�.. தர�மப புடிக்கம... எதலங்க மைரத்தத�ட தகதரதக மை�த�ரி.. எலல� மைரத்துக்கம
தவற தவற மை�த�ரி தரதக.. ஒதர மை�த�ரி எல எலல� மைரத்துக்கம இலல... தவற தவற 
மை�த�ரி எல..’

தன தகயவில�ருந்த இதலகளனின இதணப்தப மைமீண்டும தடவவிப் ப�ரத்த�ள. இதலகளனின 
தமைற்பரப்பு தரதககளனின வரிகள அவள தக தரதககதள�டு இதணந்து தக�ண்டன.

ktrajamranjini@yahoo.co.in
பத�வகள, மை�ரச் 2010  இதழ் 123  -
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27. ததி ல் லதொ னைதொ  - - ததொஜ் (சசீர்கதொழதி) -

அண்ண� பனன�ட்டு முதனயத்த�ன மை�ன அற�வவிப்புப் பலதக மைமீண்டும ஒரு முதற 
அவதள ஏமை�ற்ற�யது. எமை�தரட்டின வருதக தத�டரந்து த�மைதம! அனு இடது தகதயத் 
த�ருப்பவி, 'தர�லக்ஸ்' ச�னன சதுரத்ததப் ப�ரத்த�ள. 11.20 pm! இப்பதவ அதர மைணவி த�மைதம. 
இனனும ஒரு மைணவி க�த்த�ருக்க தவண்டும!

வவீட்டில டினனர முடித்து தக அலமபவியதப�து, அவதள தசலல�ல கூப்பவிட்ட�ன தஜே.பவி.

அனு......

தஹ....... ஏரதப�ரட்டுக்கத்த�ன க�ளமபவிக்க�ட்டு இருக்தகன.

ரியல�....

ம....

துப�ய்... டூட்டிஃபவிரீல ஏததனும.... தவணுமை�?

தந�..ததங்ஸ்... அங்தகங்தக?

துப�ய்த�தன டிர�னஸ�ட்...! இங்க�ருந்து எமை�தரட்ல... ச�ங்க�ர தசனதன! பட் , 
த�மைதமை�கமதப�ல ததரியுது!

ஒய்...?

தத தஸ... தடக்னனிக்கல பவிர�ப்ளம!

அப்புறம...?

ஹ�ஃபனவரல சரிய�யவிடுமக�ற�னுங்க....

தட்ஸ் தரட்..ன�.....

எங்தக.....? தப�ய் தச�லற�னுங்க...

வ�ட்...யூ... மைமீன...?
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அலதகய்த�... அன�னனிமைஸ் க�லனனு... இங்தக த�மதூம நடக்கது! எலல� 
ஃபவிதளட்தடயும துருதவ� துருவ....

வ�ட்......? எனன தச�லதற?

மை�ரட்டல ஃதப�தனலல�ம.... இப்ப தர�மப ஃதபஷன அனு!

பவி சசீரியஸ்....

புரளனிய�த�ன இருக்கம. எனன தக�ஞ்சம தலட்ட�கம. 'லண்டன வ�ரண்ஸ்டிரீட்' கண்டு 
தவடிப்புக்கப் பவிறக... எலல� ந�டுதமை
தர�மப அலரட்! எனனிதவ... ந�ன வந்துடுதவன. ந�தளக்க நமமை ஃபஸ்ட் தவட்டிங் 
அனனிதவரஸரிய�ச்தச!

ஆமை�மல....

பவிளவீவ் மை� அனு, லண்டனல இனனும இரண்டு ந�ள தவதல ப�க்க� இருக்க. ஸ்தபயவின 
கஸ்டமைர வவிலல�யம தட�ர� ந�தள க�தல தஹ�ட்டல தஷர�ட்டனல ந�மை 
சந்த�க்க�தற�மனனு தமையவில அனுப்பவி இருந்த�ன. முடிய�து, தப�ட� தப�னனு பத�ல 
எழுத�ட்டு ஓடிய�தரன அனு...

சந்தத�ஷம! கட் பண்ணட்ட�ம..?

ஒன மை�னனிட்.... 'தர�மைம'க�ற ச�ற்ற�தழ்ல வந்த�ருந்த உன 'அக்னனி கஞ்சு' கவவிததய படிச்ச� 
ப�ரத்தததன....!

ரியல�.... இனதனக்க க�தலயவிலத�தன எனக்தக அந்த இதழ் க�தடச்சது... அதுக்களதள.... 
அங்தக... எப்படி?

இங்தக, நமதமைத் ததடி வந்த�ருக்க�ற புது கமதபனனியவின தஷதரலல�ம படுட�ப்! இந்த இயர
பவிஸ்னஸ்க�க அவனுங்கதள�ட தரட்டி மை�லல�யனுக்க.... க�ண்ர�க்ட் தசன 
பண்ணவியவிருக்தகன அனு....!

தஜே.பவி. வ�ட் ஆர யூ ட�க்க�ங்?

இந்த வருஷம பரட்டிகலர க�ண்ர�க்ட்ல மைட்டும சுதளய� ச�க்ஸ்ட்டி பரதசண்ட்டுக்க 
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கதறய�மை ல�பம ப�ரக்கல�ம!

தஜே.பவி....... தர�மைம பற்ற�, அத�ல என கவவிததப் பற்ற�, தச�லல வந்ததத..... முதல�ல 
தச�லலு!

லண்டன ஏரதப�ரட்ல தலப்ட�ப்தப த�றந்து, 'ஈதர�' மை�ரதகட்தடப் ப�ரத்துட்டு, அப்படிதய 
ஊரவமதப ததடி ர�யரக�ளப், மைரத்தடி, சந்ததப்தபட்தட, த�ற�ஞ்சப்தப�.... ஆப்பக் கதடல...

கம டு த ப�யவிண்ட்...

தர�மைத்த�ல வந்த�ருக்க�ற உன கவவிதததய பவிரசுரிச்ச�.... க�ரச�ரமை�ன வவிவ�தம நடக்கது.

ஈஸ�ட்..?

ஏன... வவீட்ல நவீ... தநட்தட த�றக்கலய�?

மஹஸும... தவரஸ்....

உன கவவிததகள எலல�ம ப�ல�யல ரீத�ய�னது; த�லல�ன� மை�த�ரிய�ன தபண்கள 
இப்படில�ம கவவிதத எழுதல�மை�ண்டு
மக்தகச் ச�ந்துது ஒரு கரூப். தபண்களனின அடக்கப்பட்ட உணரவகளனின தவளனிப்ப�டுனனு.....
உனக்க ஆதரவ� இனதன�ரு கரூப்.

சதடய�ண்டி எனதன த�ட்டித் தவீரத்த�ருப்ப�தன?

பவினதன... அவனத�ன தபரிய எத�ரப்பு கரதல.

முழு மைதடயனவன...!

வவிடு அனு... எலல�ம ஏற்கனதவ தபசப்பட்ட தபச்சுத�ன! உன 'க�ளனிப்பச்தச' கவவிதததய 
ச�லதபரு இனனுமகூட ச�ல�க�க்க�ற�ங்க ததரியுமை�? எனக்கத�ன உன கவவிததகள 
ஒனனுதமை புரிய மை�ட்தடன எனக�றது! அததனன அனு... அடக்கப்பட்ட உணரவகளனின 
தவளனிப்ப�டு?

தஜே.பவி..... ஆர யு தஜே�க்க�ங்....?

ந�ஜேம அனு!
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தப�தும.... ஃபவினனிஸ்...

இருக்தக....

தச�லலு....

ந�வல எலல�ம எழுதுறத� நவீ எனக்க அற�முகப் படுத்த�னனிதய..... உன ஃபவிரண்ட் வவிஷ்ணு!

ஆமை�ம.....

அந்த வவிஷ்ணுத�ன, இந்த கவவிதததய ஆப்பக்கதடயவில சதப ஏற்ற�... 'தர�மைத்த�ல' 
வந்தததனற அற�முகத்தத�டு அமைரக்களம பண்ணவி வச்ச�ருக்க�ர! தபண் எழுத்த�ளரகளனில 
அமதபக்க பவிறக, த�லல�ன�த�ன நமபவிக்தக தரும எழுத்த�ளர எனற 
அபவிப்ர�யமும தசய்த�ருக்க�ற�ர!

அப்படிய�....?

எஸ்... அனு! ய�ரு அந்த அமதப?

அவங்க தபயர தலட்சுமை�! சசீனனியர தரட்டர. இப்தப� பமப�யவில த�மைசம. தனன�ரவ 
தத�ண்டலல�ம தசய்துக�ட்டு இருக்க�ங்க!

ஓ...க�தரட்! தஸ�... இலக்க�யத்துக்க�க தலட்சுமை� அமதப ஆன மை�த�ரி, என அனு..... 
த�லல�ன�வ� ஆயவிட்ட�!

புரிஞ்ச�டுச்ச�ல.... வந்து தசரு! ப�க்க�ய தநரல தபசல�தமை... தஜே.பவி.!

ஓ.தக..... ஒதர ஒரு கதமைண்ட் மைட்டும. தட்ஸ் ஆல!

தச�லலு...

தமை�ழ்ச் ச�ற்ற�தழுக்க ஏன தர�மைமனனு சமைஸ்க�ருதத்த�ல தபயர தவக்கனுமை�ம...? அழக�க 
அசல தமை�ழ�ல�தய தவத்த�ருக்கல�தமை னனு ஒரு அனபர ஆப்பக் கதடயவில கதமைண்ட் 
தசய்த�ருந்தததப் படிக்கவம ச�ரிச்சு மை�ளதல....

தவ தப�தன...
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மைமீண்டும தகதயத் த�ருப்பவின�ள. 11.30pm! வவிமை�ன ந�தலயத்த�ன வள�கத்த�ல�ருந்தத இரவ, 
கண்ணுக்க எட்டிய தத�தலவவிற்க வவிரட்டி அடிக்கப்பட்டிருந்தது. மைக்களனின 'த�முத�மு'வம, 
ஒளனி தவளளமும அவதள இமதசப் படுத்த�யது. கூடதவ ந�னற ச�ந்த� கட்டிதய, 
பக்கத்த�ல க�டந்த ஒரு இருக்தகயவில அமைரச் தச�னன�ள. அவதள கனனிந்து ப�ரத்து, 
''கட்டிக்க தூக்கம வருத�?'' எனற�ள. இலதல எனற ததலய�ட்டின�ள கட்டி. அனுவவின 
பங்கள�வவில பணவி புரியும கருவமமை�வவின கதடச� மைகள அவள. தபச்சு வர�து. ஊதமை! 
அனுவக்க தர�மப தசலலம! அவள எங்க தப�ன�லும, கட்டி ஒட்டிக்தக�ளவ�ள. 
ச�ங்கப்பூர, மைதலச�ய� பயணவிகள தவளனிதயற�க் தக�ண்டிருந்த�ரகள. தவளனிந�டுகளுக்க 
தசனற த�ருமபுக�னறவரகதள ப�ரக்கவம, வரதவற்கவம அங்க கூடுக�ற கூட்டம அவதள 
ஆச்சரியப் படுத்த�யது! இனதறக்க, மைனனிதரகளனிடம இத்ததனக்க� அனபு கதரபுரளக�றது?

வந்த�றங்கம ச�ங்கப்பூர மைதலச�ய� பயணவிகளனில ப�த�க்க தமைல வவிய�ப�ரிகள�தமை! தப�டும 
முதலுக்க இருபத்த� ந�னக மைணவி தநரத்த�ல ல�பத்தத ப�ரத்துவவிடும த�றதமை 
தக�ண்டவரகள�தமை! நம தப�ருள�த�ரத்த�ல ஆங்க�ங்தக ச�னனச் ச�னன 
ஓட்தடகள வவிழுவது இவரகள�லத�ன எனற என.வவி.மைணவி சரமை� ஒருதரம இண்டியன 
எக்ஸ்பவிரஸ�ல வவிரிவ�க கட்டுதர ஒனற எழுத�யவிருந்தது அவளனின ஞ�பகத்த�ற்க வந்தது.

தஜே.பவி.கூட தவளனிந�ட்தடக் கற�தவத்து ல�பம ப�ரக்கம வவிய�ப�ரித�ன! இவரகதள 
மை�த�ரி பத்து பணவிதரண்டு ப�ஸ்தப�ரட் தவத்துக் தக�ண்டு, த�தனக்கம பறந்து 
அலல�டுபவன அலல. தமைற்கத்த�ய ந�டுகளனில இவன தப�ருதளத் ததடும 
கமதபனனிகதள�டு ஒரு வருஷம, இரண்டு வருஷம எனற தவீர க�னர�க்ட் தப�ட்டு, தபங்க் 
தகரண்டிதய�டு எக்ஸ்தப�ரட் தசய்பவன. தவறம இதல, ததழகதள ரீபர 
கண்தடனரகளனில பண்டல பண்டல�ய் தர�ப்பவி, டன கணக்க�ல தபரும ட�லதர கறந்து 
வவிடும சமைரத்தன! 'க�ரீன இந்த�ய�' எனற ஆந்த�ர� தக�த�வரியவின ஒரு சுழ�ப்பவில 300 
ஏக்கரில ஃப�ரம இருக்க�றது! அத்ததன ஏக்கரிலும தவமபு, மைருத�ணவி, துளச�, கசீள�ங்கனனனி
எனற பயவிரிட்டு வளரத்த�ருக்க�ற�ன. அதன இதல, ததழகள கப்தபயலல! 
ட�லர!!

தஜே.பவி. எனக�ற தஜேய பவிரத�ப் 'எம.எஸ்.ஸ�' அக்ரி! ஆரமபத்த�ல ஒரு டுப�க்தக� 
கமதபனனியவில தசலஸ் எக்ஸ�க�யூட்டிவ�க தசரந்து, அந்த கமதபனனி ஆந்த�ர�வவில 
வவிதளவவிக்கம புதகயவிதலக்க ஐதர�ப்ப�வவில புத�ய ஆரடரகதள ததட அங்தக தப�ன�ன! 
தன துதறதயச் ச�ரந்த இந்த�ய தப�ருட்களனின அத�முக்க�ய தததவகள எது எது எனற 
அங்தக அவனுக்க புரிந்து தப�னது. அடுத்த ஆற மை�தத்த�ல தவதலதய துறந்து, தபங்க் 
உதவவியுடன ச�னன அளவவில தத�டங்க�யதுத�ன இந்த 'க�ரீன இண்டிய�'! மனதற 
வருடத்த�ல வளரந்து, ந�தலத்தும வவிட்ட�ன. தமைற்கத்த�ய மல�தக மைருத்துவ கமதபனனிகள
தங்களனின தததவகளுக்க அணுகம இந்த�ய சப்தளயரஸ் பட்டியல�ல, இனதறக்க நமபகத்
தனதமை தக�ண்டத�க வவிளங்கக�றது 'க�ரீன இந்த�ய�'!
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கமபதக�ணத்த�ற்கம தமைற்தக, க�வவிரிக் கதரதய�ரம தவறம ஐந்து ஏக்கர நஞ்தசயவில 
ஐ.ஆர. எட்தடயும, கட்தடப் தப�னனனிதயயும நட்டு... வ�னத்தத ப�ரத்து ப�ரத்து... 
தல�க்க தல�க்தகனற இருமை� ஆஸ்த்மை�வவிதலதய தப�னவர பவிரத�பவின அப்ப�! அவனது 
தவற்ற�தயப் ப�ரக்க அவர இலதல. பவிரத�பவின இந்த தவற்ற� சசீக்க�ரம ததளத்த 
ஒனதறனற�லும, முயற்ச�யும கடின உதழப்பும கூடிய கலவவியவில சரிய�க சதமைந்த 
தவற்ற�யது!

யூ...ச�.. அனு, தநக்ஸ்ட் இயர பவிஸ்னஸ் தலனதல, நமமை 'ந�த� பவிரதரஸ்...' எனக்கப் 
பவினன�டித�ன இருப்ப�ரகள...

ய�தர தச�லதற? மன டி.வவி. தநட் ஒரக் தசரதமைனகதளய�?

எஸ்...!

ஹவ்...?

'பவிஸ்னஸ் தமைன இன சவத் ஆச�ய�' ல�ஸ்டில அந்த தஜேண்டிலதமைன சதக�தரகள ஒன 
ஆஃப் த பவர ஃபுல!

ததரியும...

ரியல� தத ஆர ஹ�ரட் ஒரக்கரஸ்! அவரகளுதடய டி.வவி. தநட்தவ�ரக்தக ச�னச�யர� 
ஹ�ண்டில பண்ணுற�ங்க! ஒவ்தவ�ரு புதர�க�ர�தமையும ஸ்தபஷல கவனதமைடுத்து ஒரக் 
பண்ணுற�ங்க. புதர�க�ர�ம தசய்பவரகள தப்பு தப்ப� தமை�ழ் தபச ஆள தவத்து 
க�ள�ஸ் எடுத்து, தக�ஞ்சும தமை�ழ�யவில புதர�க�ர�தமை சூட் பண்ணவி, 'உலகத் 
தத�தலக�ட்ச�யவிதலதய முதன முதல�க' கத்த�, தததனக்கம முனனூற தரம 'தபஸ்ட் 
கண்ண�.... தபஸ்ட்' ப�டி..... இட்ஸ் ரியல� ஹ�ரட்! வவி ஆர சமத�ங் தபட்டர மைணவி 
தமைக்கரஸ்!

மன தநட் ஒரக் எவ்வளவ தபரிய கனஸரன! இப்தப� ஒரு தபரிய பத்த�ரிதக கடுமபத்தத
வ�ங்க�, அத�லும க�லபத�ச்சு தஜேயவித்தும க�ட்டியவிருக்க�ங்க!

எக்ஸ�ட்ல�! நவீ தச�லறது தர�மப சரி. பட்... தவயவிட் அண்ட் ஸ�.... க�ரீன இண்டிய� இப்தப�
கரந�டக�வல ஃப�ரம பண்ணவி இருக்க�ற ஐநூற ஏக்கரல பப்ப�ய� ஹ�ரதவஸ்ட் ஆரமபவிக்க
தத�டங்க�ச்ச�னன�... ப�ரு அப்தப�...! அந்த ல�ஸ்ல ந�ன இடம பவிடிக்கத் 
துவங்க�டுதவன. வவித் இன டூ இயரல ந�ச்சயம ந�ன எக�ற�டுதவன அனு. தவஸ்ட்தல 
இந்த�ய பப்ப�யவி... இஸ்... தலக் தக�லட்!
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எனதறக்கம அவன பல ச�ந்ததனகள எனற ஆட்பட�தவன. ஒதர ச�ந்ததனத�ன. ஒதர 
ப�ததத�ன. அது தப�ய் தசருமை�டம பணம எனபத�கத்த�ன இருக்கம! பணம அவனுக்க 
எப்பவதமை த�கட்டுவத�லதல!

தப�ன மை�தத்த�ல ஓசூருக்க பக்கத்த�ல இருநூற ஏக்கர புனதசய் பகத�தய அடிமை�ட்டு 
வவிதலக்க வ�ங்க� இருக்க�ற�ன. ஆட�தத�தடதயயும, க�ட்ட�மைணவிதயயும பயவிரிடப் 
தப�க�ற�ன. ஒனற மைருத்துவ கணம! இனதன�னற பதய� தபட்தர�ல புர�டக்ட்! 
இரண்டுக்கம தஜேரமைனனியவில ஏக டிமை�ண்ட்! தமை�ப்பம பவிடித்து வந்தவன... ஓசூரில அதற்க�ன
ஃப�ரதமை எஸ்ட�ப்ல�ஷ் தசய்யத் தத�டங்க� வவிட்ட�ன!

யூ..தந�... நமைது க�ர�மைத்துப் பக்கம, வவீட்டு தவல�களனில எலல�ம கவனனிப்ப�ர அற்ற 
க�டக்கம இந்த ஆட�தத�தட தசடிகளனின ததழகள ஈதர�ப்பவின யுன�னனிய மைருந்து 
தய�ரிப்புக்க எவ்வளவ டிமை�ண்ட் ததரியுமை�... த�லல�ன�?

எனக்க எப்படி ததரியும தஜே.பவி.? இட்ஸ் ந�ட் தமை பவிஸ்னஸ்!

த�லல�ன� எனற�ல தவீவவிர இலக்க�யதமை 'ஆ' எனக�றது! ஆஃப்ட்ர�ல... ஆட�தத�தடதயயும,
அதன மை�ரதகட் தவலவூவம ததரிய�து எனக�ற�தய?

என கவவிதத ஏத�ச்சும உனக்க புரியுமை�?

ஐயம ச�ரி....... அது தண்டதன!

அப்படித�ன உன ஆட�தத�தடயும!

என பவிச�னஸ் யுக்த�, க�ரின இந்த�ய�, அதத நமபவி பத�தனந்த�யவிரம தத�ழ�ல�ளனிகள, 
அவரகளனின எண்ணவிக்தக அடுத்த வருடத்த�ல இரட்டிப்ப� உயர இருப்பது எனற எததப் 
பற்ற�யும உனக்க புரிய வ�ய்ப்தப இலதல!

அத�ன நவீ இருக்க�தய! வவிடு... தஜே.பவி....... தப�தும!

பட் ஒன த�ங், இந்த தமை�ழ்த் தத�டர கதததயலல�ம ந�னும ஒரு க�லத்த�ல ஆ.....னனு 
படிச்ச�ருக்தகன. ஆப்டர தமை க�தலஜ், அததலல�ம தூரப் தப�யவிடுச்சு! தரண்டு வக்கசீலுங்கள
வவிட்டு கதத எழுதுவ�தர..... ஹஹூ ஈஸ் தட் தஜேண்டில தமைன?

சுஜே�த�....!
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எஸ்.... அந்த தரட்டர படு பவிரல�யண்ட்! அவர கததகளனில வக்கசீலகள துப்பற�யவிற 
மை�த�ரி......தப�லீஸ்க�ரரகதள வவிட்டு அவர தக�ரட்ல வழக்க�ட தவத்து எழுத�ன� நலல� 
இருக்கதமைனனு.... அப்தப� ந�தனப்தபன!

தஹ... நலல� இருக்தக.... சுஜே�த�வக்க எழுதுதறன.

ஆஃப்டர க�தலஜேஸுக்க அப்புறமும தவதல தவட்டி இலல�தமை... உன ஃபவிரண்ட் வவிஷ்ணு 
மை�த�ரி ஒரு ஜே�ப்ப�வம தஜே�லன�தபயும மை�ட்டிக்க�ட்டு, தலப்ரரி தலப்ரரிய� த�ரிஞ்ச�, 
அததப் படிக்க�தறன, இததப் படிக்க�தறனனு ந�னன�..... யூ தலக் மைமீ?

தஜே.பவி. எனன தச�லல வர நவீ! யூ..... ஆர தட�ட்டல� ர�ங்.....

கருதவப்பவிதலய�வது க�ச�கம.... உங்க கவவிதத?

க�சு மைட்டும வ�ழ்க்தக இலல தஜே.பவி.!

யூ தந�... எங்க அப்ப� தவத்த�யம ப�ரக்க க�சு இலல�மை, ஆஸ்துமை�ல.... ப�ரக்க ப�வமை� 
தசத்த�ர.

ஐயம ஸ�ரி, ந�தறய தரம தச�லல� இருக்தக.... ரில�க்ஸ்..... வவிடு.

ச�ரித்தபடிதய மை�ன அற�வவிப்பு பலதகதயப் ப�ரத்த�ள. மைமீண்டும ந�ற்பத்த� ஐந்து ந�மை�டம 
த�மைதம எனறது. ஹ�ண்ட்தபக்க�ல�ருந்துதசலதல எடுத்து அதன ஸ்க�ரீனுக்கள 
வவிஷ்ணுதவ இழுத்து தப�த்த�தன அழுத்த�ன�ள, எத�ர முதனயவில மைணவி அடித்தது.
பத�ல�லதல. தநற்ற�ல இருந்து அவனது அதழப்பும இலதல. ஆப்பக்கதடயவில என 
கவவிதததயயும, ப�ர�ட்தடயும பத�வ தசய்த�ருக்க�ற அவன... தசலல�ல ச�க்க�தது ஏன?
இத்ததனக்கம அவனனிடம ந�ரமப உரிதமை எடுத்துக்தக�ண்டு தபச�ப் பழகபவள அவள. 
அவனது தமைனதமைய�ன அணுகமுதற அவளுக்க தர�மபவம பவிடிக்கம. அவதன 
த�ருமைணம முடிப்பவள அத�ரஷ்டச�ல� எனப�ள! ந�ரமப படித்த�ருந்த�லும, பணத்ததத் ததடி
பறக்க�த அவன தசய்தக அவளுக்க வவியப்பு கலந்த ஆச்சரியம!

க�ர�மைத்த�ல இருக்கம தச�ந்தக்க�ரப்தபண்தண த�ருமைணம தசய்துதக�ளளுமபடி வவீட்டில 
வற்புறத்துவத�கவம, இரண்தட�ரு ந�ளனில ந�ச்சயத�ரத்தம தவக்கப் பரபரக்க�னற�ரகள... 
ந�ன எனன தசய்யட்டும? எனற கதடச�ய�க ப�ரத்ததப�து தகட்ட�ன. அது உன இஷ்டம 
எனற தச�லல� இருக்கல�ம. ஆன�ல, அப்படி தச�லலவவிலதல! அதற்க�ன க�ரணமும 
வவிளங்கவவிலதல. ''வவிஷ்ணு.... நவீ எழுத�க் தக�ண்டிருக்கம ப�ற்கடல ந�வதல முடித்தப் 
பவிறக உன கலய�ணத்ததப் பற்ற� தய�ச�'' எனற அவனனிடம தச�னனது கூட யத�ரத்தமை�ன
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தபச்சுத�ன. இனதறக்க அவனுக்க ந�ச்சயத�ரத்ததமை� எனனதவ�! ப�ற்கடதல 
முழுதமைய�க எழுத, த�ருமைணம தததவதயனற அவன ந�தனத்த�ருக்கல�ம எனறம 
படுக�றது!

ஆப்பக்கதடயவில அவன எழுத�யதற்க நனற� தச�லலவம, அது கற�த்த�ன 
எத�ரவவிதனகதள அற�யவம வவிஷ்ணு அவளுக்க தவண்டியவன�ய் இருந்த�ன. கற�ப்ப�க 
சதடய�ண்டியவின எத�ரவவிதனதயப் பற்ற�! தனது கவவிததகளனில தவளனிப்படும ப�ல�யல 
ரீத�ய�ன, கவவித்துவம தக�ண்ட கற�யபீடுகதள, தநரிதடய�க அரத்தப்படுத்த� அச�ங்கம 
தசய்பவன அவன எனக�ற தக�பம அனுவக்க உண்டு. தனது வக்க�ரத் த�னவகதள 
எழுத்த�ல பத�வ தசய்ய தனது கவவிததகதளத் தத�டரந்து அவன பயனபடுத்த� 
வருக�ற�ன எனறம கருத�ன�ள. சதடய�ண்டி எனக�ற புதனப்தபயரில எழுதுவது ய�ர 
எனற அவள அற�வ�ள! தசபர ஸ்தபஸ�ல உல�வம இனதன�ரு ர�ஸ்கல!

வவிஷ்ணுவக்க மைமீண்டும தத�டரபு தக�ளள முயனற, தத�ற்ற, தனது சக�வம தநருங்க�ய 
தத�ழ�யுமை�ன ந�ச்ச�ய�வவின நமபருக்க முயற்ச� பண்ணவின�ள. நபவிஸ� ப�னு எனக�ற 
ந�ச்ச�ய�..., சமைமீப க�லமை�ய் ச�ற பத்த�ரிதககளனில ந�தறய கவவிததகள எழுத� வருக�ற�ள. 
ப�ல�யல ரீத�ய�ன கவவிததகள எனக�ற கற்றச்ச�ட்டு இவளது கவவிததகளுக்கம உண்டு! 
சரிய�கச் தச�னன�ல இந்தக் கற்றச்ச�ட்டில அத�கம தபசப்படுபவதள அவளத�ன! புதன 
தபயரிலத�ன கவவிததகதள எழுத� வருக�ற�ள எனற�லும மைதம கற�த்த, அதன 
பவிற�ண்டல கற�த்த அச்சம எப்பவம உண்டு. தனதன இனதன�ரு தஸ்ல�மை� நஸ்ரின�க 
ஆக்க�வவிடுவ�ரகதள� எனபதற்க�கதவ புத�ய ப�ஸ்தப�ரட்டுக்க அப்தளயும 
தசய்த�ருக்க�ற�ள!

ஆரமபத்த�ல, அவள கவவிததகள எழுதுவது அவளது கணவனுக்ககூடத் ததரிய�து. அப்படித்
ததரிய வந்த�ல, 'தக�த்துப் புதர�ட்ட� கதட தவத்த�ருக்கம தன கணவன தனதன 
புதர�ட்ட�வக்கப் பத�ல�க தவ்வ�வவில இட்டு தக�த்த� வவிடுவ�ன!' எனப�ள. 
இப்தப�ழுது அந்த பயம அவளுக்க இலதல. த�ருமைணம ஆக� மனற வருடத்த�தலதய தன
கணவதன தசலலப் பவிர�ணவிய�க வவீட்டிதலதய கட்டிப் தப�ட்டு வவிட்ட�ள! பவிறகத�ன அந்த 
தக�த்துப் புதர�ட்ட� கதட நகரின பல இடங்களனில க�தள த�றந்து ஜேமை�ய்க்க�றது எனபது 
தவற தசய்த�!. இப்தப�ழுததலல�ம, படுத்து எழுந்த தநரம தப�க, மைதனவவி 
எழுத�க்தக�ண்டிருப்பத�ல தபருமை�தம தக�ளளும கணவன�க அவன வலம வருக�ற�ன. 
ந�ச்ச�ய�வக்க, ச�ல இலக்க�ய அதமைப்புகள கவவிததக்க�ன பரிசு அலலது பட்டயம 
அளனிக்க�றதப�து, அவள கூடதவ.... ச�ரித்த முகத்தத�டு த�டக�த்த�ரமை�ன ஒரு மைனனித 
உருவம வருவதத ப�ரக்கம ச�லர அது அவளது ப�துக�வலர எனற ந�தனத்து 
வவிடுக�ற�ரகள! தவற! அது அவளது கணவன!

இஸ்ல�மை�யப் தபண்களனின உளள�ரந்த ரகச�ய மைனக்கரதல ஊர.... ஊர�க.... மை�வட்டம... 
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மை�வட்டமை�க தப�ய் தபட்டி பத�வ தசய்து, அவரகளனின ந�ர�தசய�ன பகத�கதள பவிரபல 
டி.வவி. ஒனற�ல தத�டர�கக் தக�ண்டுவரும த�ட்டம அவளனிடம உண்டு. எலல�
வளமும கூடிய ஒரு இஸ்ல�மை�யப் புருஷன ந�னக தபண்கதள த�ருமைணம தசய்து 
தக�ளளவம, ஒதர க�லக்கட்டத்த�ல அவரகதள பரிப�லனம தசய்யவம பரந்ததத�ர 
வ�ழ்வவியல சுதந்த�ரத்தத தனது மைதம அவரகளுக்க வழங்க� இருப்பத�ல அவளுக்க 
ஆட்தசபதன க�தடய�து. ஆன�ல, அதததய�ட்டிய தபண்ச�ரந்த சுதந்த�ரத்த�லத�ன அவள 
தகளவவி எழுப்பக் கூடியவள�க முதனந்து ந�ற்க�ற�ள.

எலல� வளத்தத�டும கூடிய, த�டக�த்த�ரமை�ன இஸ்ல�மை�யப் தபண்களுக்க... தனது மைதம 
அவரகள வவிருமபும பட்சம... ஆண்களுக்க தந்த�ருக்கம அதத அளவவில�ன சுதந்த�ரத்தத 
வழங்க ஆவணம தசய்த�ருக்க தவண்டும எனக�ற வவிட�ப்பவிடிய�ன எண்ணம 
தக�ண்டவள�க தன கவவிததகளனிலும, கட்டுதரகளனிலும தனது தகளவவிதய ஆதங்கமை�க 
பத�வ தசய்து தக�ண்டிருக்க�ற�ள! அப்படிதய�ரு சுதந்த�ரமத�ன அடிப்பதடயவில சரிய�க 
இருக்கம எனறம, வரதவற்கத் தகந்தது எனறம நமபுக�ற�ள! இதததய�ட்டித�ன, அவள... 
ஊர.... ஊர�க.... மை�வட்டம... மை�வட்டமை�கப் தப�ய், சக இஸ்ல�மை�யப் தபண்களனின கருத்தத
அற�ய ந�தனக்க�ற�ள! அவள எத�ரப�ரக்கம அப்படிதய�ரு சுதந்த�ரத்தத அந்த மைதம, புத�ய 
'ஃபத்வ�'வ�க வழங்கக் கூடுதமைனற�ல அதத முயற்ச� தசய்து ப�ரக்கம முதல 
இஸ்ல�மை�யப் தபண் ந�ச்ச�ய�வ�கத்த�ன இருக்கம...

இத்ததன தவீவவிர ச�ந்ததனயும, தவீவவிர கவவிததகதளயும எழுத� வரும ந�ச்ச�ய�வக்க ஒரு 
மைனக்கதற உண்டு. 'த�ன, தவரமுத்துதவ படித்து கவவிதத உலக�ல க�லடி தவத்தவள 
எனறம, இங்தக இந்த இலக்க�ய வட்டத்த�ல அவதர ய�ரும வரதவற்பதத�, சகஜேம
ப�ர�டுவதத� தசய்யத் தவறக�ற�ரகதள... அது ஏன? எனற பலமுதற வவினவவியவிருக்க�ற�ள!
'தய�னனி' எனற அவளனின கவவிததத் தத�கப்பு வவிதரவவில வர இருக்க�றது. அதற்க 
வரதவற்பும எத�ரப்பும இப்பதவ பலமை�னத�க இருக்க�றது.

'தசல'ல�ல, ந�ச்ச�ய�தவப் ப�ரத்து அழுத்த�ன�ள அனு. த�மைதமை�லல�மைல ஹதல�... 
தச�லல, அனு முகத்த�ல பவிரக�சம.

ஹதல�.... ந�ச்ச�ய�.....

அனு... தஹ... எப்படி இருக்தக....?

ம.... ஓ... தக.... !

எனன..... இந்த தநரத்த�தலலல�ம கூப்பவிட மை�ட்டிதய?
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சுமமை�த�ன... தக�ஞ்சம ஃப்ரீ.... உனதன�டு தபசல�தமைனனுத�ன.... டிஸ்டரப் 
பண்ணவிட்தடன�?

அப்படிதயலல�ம இலதல... அனு...

அக்னனி கஞ்சு வ�ச�ச்ச�ய�?

தர�மப சுடுது!

இது எனன வவிமைரசனமை�?

ஐய்ய... ந�ஜேம.

எனன தச�லதற?

இப்பத�ன தபட்தல படுத்து தகயவில எடுத்ததன....

இவ்வளவ மை�ட் தநட்லய�?

தஸ�... வ�ட்!

அப்தப�.... வவீட்டுக்க�ரர இலதலய�?

என தமைதலத�தன இருக்க�ர!

ச்சசீ..... எனற படி தசலதல அதணத்த�ள. அது அடங்கவதற்க முன.... ''பரவ�யவிலதல 
அனு, தபசுடீ!'' எனக�ற கரல தகட்டதத ந�தனத்துச் ச�ரித்த�ள.

ச�ந்த�க்கட்டி இருக்தகயவில இருந்து எழுந்து வந்து, அசத�தய�டு அனுவவின 
முகத்ததப்ப�ரத்தது. தநஸ்க�ப்பவி ஸ்ட�தல அனு க�ண்பவித்து, தகயவில பணம தந்து, 
''தரண்டு வ�ங்க� வ�''எனற�ள. இருக்தகயவில அமைரந்தவள�க, தஹண்ட் தபக்க�ல இருந்து 
'தர�மை'த்தத உருவவி எடுத்த�ள அனு. தனது கவவிததப் பக்கத்தத த�ருப்பவி கவனம தசய்த�ள.
அச்சுப் பவிதழ, ஒற்றப் பவிதழதயனற ஏழு இடத்தத மைனத�ல சுழ�த்த�ள. இந்த 
தவறகதள�டுத�ன வ�சகன தமைச்சவம, வவிமைரசகன வவிமைரச�க்கவம தசய்க�ற�ன 
எனற ந�தனத்ததப�து மைனத�ற்கள வவிச�லமை�கச் ச�ரித்த�ள.

தபண்களுக்க அனுமைத�க்கப்பட்ட இந்த வ�ழ்வவில, தமைலும தமைலும மைறக்கப்படும 
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உரிதமைகள கற�த்து தபண்கள தங்களது தக�பத்தத கனல�க வளரத்ததடுக்க தவண்டும 
எனபதுத�ன அந்தக் கவவிதத. அதற்க எடிட்டர தப�ட்டிருக்கம படம எந்த ஒரு 
வதகயவிலும அந்தக் கவவிததக்கரிய படதமை அலல. இத்ததனக்கம அந்த இதழ�ன ஆச�ரியர
இலக்க�ய வட்டத்த�ல வவிபரமை�னவர! அக்னனி கஞ்தச த�ருப்பவின�ள.

ஆமபூர சூஃபவியவின கட்டுதர ஒனற பவிரசுரமை�க� இருந்தது.

கட்டி க�ப்பவி தக�ண்டு வந்து நவீட்டவம.... அவள கனனத்ததத் தட்டி தடங்யூ.... எனறபடி 
ஒரு மை�டற உற�ஞ்ச� பவிரமை�தம எனற�ள. கனத்த�ருந்த அவள ததல தளரந்தது.

சமைமீப க�லமை�க ஆமபூர சூஃபவியவின எழுத்து பவிரபலமை�க� வருக�றது. தநட்டில அவரது 
கலக்கல அத�கம. பலதவற ததலப்புகளனில அவர புத்தகங்கள எழுத�யபடிதய இருந்து 
தக�ண்டிருக்க�ற�ர. இவருக்க எழுதும வவிய�த� பவிடித்த�ருப்பத�க இவரது நண்பர ஒருவர 
இவரிடம தநதர கதமைண்ட் அடித்ததப�து...... ஏதத� ந�தனவவில இவர, வவிய�த�தயலல�ம 
ஒனறமை�லதல ச�த�ரண ஜேலதத�ஷமத�ன எனற தச�லலவம, நண்பர ச�ரித்து 
வவிட்ட�ர�ம! ந�ஜேத்த�ல, சூஃபவி.... அத்ததனக்க அத�கப் புத்தகங்கள எழுதுக�றவர எனற வவிட 
முடிய�து. வ�ரத்த�ற்க ஐந்துத�ன. சனனி, ஞ�யவிற கட்ட�யம வவிடுமுதற! இவதரத்த�ண்டிய
சூரத்தனம தக�ண்டவரகள நமமை�ல உண்டு! அப்படி ஒருவர ததற்தக இருக்க�ற�ர! அவர 
ஞ�யவிற மைட்டுமத�ன வவிடுமுதற வவிட்டுக் தக�ளவ�ர. அவரது புத்தகம ஒவ்தவ�னறம 
எழுநூற, எண்ணூறப் பக்கங்கள! இத்ததனக்கம இவரகள இருவருதமை அரசு 
உத்த�தய�கஸ்தரகள! ஒருவர ஸ்தடட், மைற்தற�ருவர தசண்டர! இருவருதமை, பணவியவில 
வவிடுமுதற எடுக்க�து தவதலக்கப் தப�கம ப�ர�ட்தடயும தபற்றவரகள!

எழுத்த�ளர முனவீஸ்வரனனின இலக்க�யத் த�ருட்தடப் பற்ற�ய.... ஆமபூர சூஃபவியவின கட்டுதர 
ஆத�ரபூரவமை�க இருந்தது. முனவீஸ்வரன தன உயவிர நண்பதன வஞ்ச�த்த அந்த இலக்க�யத் 
த�ருட்டுக் கற�த்து, இலக்க�ய வட்டத்த�ல பலரும அற�யதவ தசய்த�ருந்த�ரகள. ஆன�ல, 
ய�ரும இதுந�ளவதர வ�தய த�றக்கவவிலதல. சக பதடப்ப�ளனி ஒருவன இப்படி 
அப்பட்டமை�க ஏமை�ற்றப்பட்டிருக்க�ற�ன எனற உணரவ கூட இவரகளுக்க எழவவிலதல! 
முனவீஸ்வரதன வவிட்டுப் பவிரிந்த, அவனது முதல மைதனவவி ஓர ததரந்த பதடப்ப�ளனி. 
அவதர�டு அனுவக்க நலல நட்பு உண்டு. அவர இந்த இலக்க�யத் த�ருட்தடப் பற்ற� 
ஒருதரம ஆதங்கப் பட்டு தச�னன�ர. 'நமபவிய நண்பதன, தக�ஞ்சமும மைனச�ட்ச� இலல�து
ஏமை�ற்ற�ய வஞ்சகதமை அவரது ஆதங்கத்த�ன தமையமை�க இருந்தது. அப்தப�ழுது அனு அதத
ஒரு கட்டுதரயவில அப்படிதய பத�வ தசய்ய...முனவீஸ்வரனுக்க வருத்தமை�ம; அனு அவதன 
அசட்தட தசய்யப்தப�ய்த�ன சதடய�ண்டி எனதறரு புது ஆள முதளத்து அவள 
எழுத்துக்கதள கண்டதமைனனிக்க ஆங்க�ங்தக சரச்தச பண்ணவிக் தக�ண்டிருக்க�ற�ன. எந்த 
அழக�ல அவன தனது தபயதர மை�ற்ற�ன�லும, ஒருவனது எழுத்தும நதடயும... 
அதனூட�ன தனனிநபர ச�ந்ததனயும க�ட்டித் தந்துவவிட�த� எனன?
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இந்த முனவீஸ்வரனத�ன அந்த சதடய�ண்டி! அத�ல சந்ததகதமை இலதல.

அடுத்த பக்கத்த�ல தமை�கல�ய க�லத்து ஓவவியங்கதளப் பற்ற� க�தவரி வரணம ஆய்வ 
ஒனதற எழுத� இருந்த�ர. ரசதனய�ன கட்டுதயய�க இருக்கம எனற அனுவக்கப்பட, 
அதத அவள படிக்க முதனந்த ந�ழ�யவில, ச�ந்த�க்கட்டி அனுதவத் தட்டி ஏரதப�ரட் 
சலசலப்ப�க இருப்பததக் க�ட்டின�ள. வவிச�ட்டரஸ் தகலரியவில ந�னற எலதல�ரும 
கசுகசுதவனற தபச�க்தக�ண்டு பரபரப்புடன க�ணப்பட்ட�ரகள. அனுவவின அருக�ல ந�னற 
வயத�ன அமமை� ஒருவர அனுவவிடம, ''துப�யவில இருந்து வரதவண்டிய வவிமை�னத்த�ற்க 
ஏதத� பவிரச்சதன எனற தபச�க் தக�ளக�ற�ரகள" எனற�ர.

கபபீர எனற தவரத்து வவிட்டது.

பணம..பணம.... எனற அதலயும தஜே.பவி. பற்ற� அனுவக்க ஆத்த�ரம எழுந்தது. அங்தக 
ந�னற கூட்டம ஏர தப�ரட் அத�க�ரிகதளக் க�ணவம, சரிய�ன தசய்த� அற�யவம த�ரண்டு 
தக�ஷமை�ட்டது. தக�ஞ்ச தநரத்த�ல ஏரதப�ரட் வள�கதமை அமைளனி துமைளனிய�னது. 
அவசர அவசரமை�க வந்த ஒருவர எலதல�ரிடமும உரக்கச் தச�னன�ர....''ந�ன பவி.பவி.ச�. 
தசய்த� தகட்தடன. துப�யவில இருந்து தசனதன வந்து தக�ண்டிருந்த எமை�தரட் வவிமை�னத்தத
தவீவவிரவ�த�கள தஹஜே�க் தசய்து வவிட்ட�ரகள! கடத்த�யது எந்த தவீவவிரவ�த�களனின கழு 
எனற இனனும ததரியவவிலதல, வவிமை�னத்தத எங்க தக�ண்டு தசலக�னற�ரகள எனறம 
ததரியவவிலதல!'' எனற�ர. தசய்த�யவின ச�ரத்தத அற�ந்ததும ஏரதப�ரட் வள�கதமை 
ததமபவியது!

அனுவவின கண்களனில கண்ணவீர வடிந்தது!

தஜே.பவி., அவனது வளரச்ச�க் கனவகள, க�ரீன இண்டிய�, பத�தனந்த�யவிரம பணவிய�ளரகள, 
அடுத்த வருடம முப்பது, எனற வரிதசய�க.... மடிய அவளது கண்களுக்கள க�ட்ச�கள�க 
நகரந்தது. ச�ந்த�கட்டிதய இறக அதணத்துக் தக�ண்ட�ள.

தர�மைம நழுவவி வவிழுந்தது.

satajdeen@gmail.com
பத�வகள, அக்தட�பர 2007 இதழ் 94 
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28.  தபண்கள...!    - ததொஜ் (சசீர்கதொழதி) -

என.வவி. ச�ர, இந்த ச�றகதத தர�மப பதழயத�?

ச�றகததயலலமை�, ந�வல! எழுத� பத்து வருஷத்த�ற்க தமைல�ச்சு.

ந�தறயப் பக்கங்கதள க�ணவவிலதலதய?

க�ழ�ச்சுட்தடன. பவிடிக்கதல.

இதத மைட்டும ப�க்க� தவத்துவவிட்டீரகள?

இந்தப் பகத�தய க�ழ�க்க மைனசு வரதல. தவச்சுக�ட்தடன. அதற்கப் பல க�ரணங்கள!

ஒதக... ஓதக...! நவீங்க கவவிதததயலல�ம எழுத�றவீங்கல?

ம.....

தத�கப்பு ஏததனும இருக்க�றத�? ப�ரக்கல�மை�....?

உன தபயர எனன தச�னதன...?

கழல�...

இதத� ப�ர கழல�... நவீங்க என எழுத்துக்கதள ஆய்வ தசய்ய வந்த�ருக்க�ங்க, அச்ச�ல வந்த 
எழுத்துக்கள தப�க அச்ச�ல வர�த எழுத்துக்கள எனற எழுத�ய இந்த தபப்பர கட்தடயும 
உங்க ப�ரதவக்க எடுத்து வச்ச�ருக்தகன. என கவவிததகதள ப�ரத்த�ங்க 
னன� தச�லல�மை தப�ய்டுவவிங்க. தக�ஞ்ச வயசு தப�ண்ண� தவற இருக்க�ங்க... அததப் 
படிச்ச� முடிதய பவிச்ச�க�ட்டீங்கனனு வச்ச�க�ங்க அப்புறம ப�ரக்க நலல� இருக்க மை�ட்டிங்க! 
ய�ருக்கம புரியதலங்க�றதுத�ன என கவவிததகளனின தட�ட்டல ரிசலட்.

தர�மப ஹ�ஸ்யமை� தபசுறவீங்க ச�ர! சுமமை�... அததயும படிச்ச� தவக்க�றது நலலதுனனு....

நலலதுத�ன... ஒப்புக்க�தறன. அததப் படிக்க�றப்தப�... கதறந்த பட்சம ச�ல 
கவவிததகளுக்க�வது அரத்தம தகட்பவிங்க...?

சம தடம.
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ஒரு கவவிததக்க, சமபந்தப்பட்ட கவவிஞதன அரத்தம தச�லல தவக்க�றததவவிட; அவனுக்க
தவற தக�டுதமை இருக்க முடிய�து. உங்க ஆய்தவ எனது ந�வல, ச�றகததத் 
தத�கப்புகதள�டு ந�றத்த�க்க முயற்ச�ப் பண்ணுறதுத�ன.. நமமை இரண்டு தபரகளு
க்கதமை தசஃப்!

எஸ்... நவீங்கள தச�லறது சரி....

****

ப�த்ரூமுக்கள தப�ய் கததவத் த�ழ�ட்டவள, தனது ஒவ்தவ�ரு ஆதடகள�க கழற்ற�ச் 
சுவற்றக் தக�க்க�யவில மை�ட்டின�ள. களனிப் பதற்க முன பக்கச் சுவற்ற�ல பத�த்துளள 
ந�தலக்கண்ண�டியவில தனது உடமதப அவள ப�ரப்பதுண்டு. இனதறக்க ந�னற 
ந�த�னனித்து தககள�ல கழல கூந்ததலக் கதலத்து வவிட்டு ரச�த்த�ள. உடமதப நவீவவி 
மைஸ�ஜ் தசய்தபடி அங்கல அங்கலமை�க அளந்த�ள. முகம ஓ.தக., தரதக தநளனியும 
தநற்ற�, கூரிய மக்க, த�ருத்தப்பட்ட புருவம, அதலப�யும கண்கள, அத�ல தத�ற்ற�த் 
ததற�க்கம மை�னனல, இதழ�ல வவிரியும புனனதக, உளதள முகம க�ட்டும முத்துக்கள... 
அவள ச�ரித்துக் தக�ண்தட... இனனும கசீதழ வந்த�ள. பச்தச நரமபு க�ட்டும கழுத்து, 
சுரத்ததற�ய புஜேம, நவீள தககள, மை�ரபவின த�ரட்ச�கள, அதத வருடும தமைனதமை 
வவிரலகள, வற்ற�ய வயவிற, தமையம க�ட்டும சுண்டுவவிரல பத�யும கழ� மைச்சம, இரண்டு 
பவிருஷ்டங்களது த�மை�ச�ன மை�னு ப்பு, தர�மைப் புற்களனின அலசல�ல மைதறயும பபீடம.... 
அத்ததனயும அச்சு மை�ற�மைல தநற்தறக்கப் ப�ரத்த மை�த�ரிதயத�ன இருக்க� றது. 
சரிய�கச் தச�னன�ல இனனும வனப்பவின எழ�ல கூடித்த�ன ததரிக�றது. ந�ன இழந்து 
ந�ற்பத�க அமமை� எதத கத்த�க் க�ட் டிக் தக�ண்தட இருக்க�ற�ள? தநற்ற வசந்தன 
வவீட்டுக்க வந்த�ன. ந�ன ஹதல� கூட தச�லலவவிலதல. அமமை�வவிடம வத்த� 
தவத்த�ருப்ப�ன, தவக்கட்டுதமை. அவதன என ததலயவிலகட்ட இந்த அமமை� ஏன இப்படி 
ந�ற்க�ற�ள! அவன எம.எஸ்.ச�. தமைக் ஸ�ம.. புண்ண�க்க! ந�ன.. ஐஸ்... ஐஸ்வரிய�... 
அப்ஸரஸ்... ஐஸ்வரிய�!

வசந்தன என முதல க�தலன எனபதத எப்பவம ந�ன மைறப்பவள இலதல. பழக�தனன.. 
பவிடிக்கவவிலதல. ந�ன ரித்த�க்தர�ஷதன ப�ரக்கனும எனற�ல, அவன வவிஜேயக�ந்தத 
ப�ரக்க வ� எனக�ற�ன. உலகத்த�ல இப்படி ஒரு தக�டுதமைதய ய�ர�வது தகளவவிப் 
பட்டதுண்ட�? அந்த ந�மை�ஷதமை அவதன எத�தர ந�ற்க தவத்து, தகதயடுத்துக் கமபவிட்தடன.
'ஏன' எனற�ன. 'தப�ய் வ�' எனற வவிட்தடன. வவிமைலர�தஜே�டு ரித்த�க்தர�ஷ்தனப் ப�ரக்கப் 
தப�ன�ல, அவன பலல�ளனித்தபடி இஷ� த�தய�தல ப�ரத்துக் தக�ண்டிரு க்க�ற�ன. அய்ய� 
ச�மை� உனக்கம ஒரு கமபவிடு எனறவவிட்தடன. பவிறக...மைதகஷ், கதணஷ், க�ஜே�, அருள 
ப�ண்டி, தமை�ழ்ச் தசல வன எனற எலதல�ருக்கம வழ�யனுப்பும படலம நடத்த�.. ஏக 
'டயரட்' ஆன ந�ளனில, என கண்தடடுப்புத�ன சுப்புடு! எங்க அலுவலகத்த�ல அதனவர�லும 
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அற�யப்படும 'தபட்ப�ய்'! இப்தப� அவனத�ன என தபஸ்ட் ஃபவிரண்ட். நடதவனற�ல ஓடுக� 
ற�ன... ந�ல எனற�ல படுத்துவவிடுக�ற�ன. தர�மபவம பவிடித்த�ருக்க. தசலலப் பவிர�ணவி 
வளரக்க�த கதறயும இனதறக்க இலதல! அவனுக்க ந�ன இனனும சுதந்த�ரம 
தக�டுக்கவவிலதல!

என.வவி.ச�ர! இத�ன அந்த க�ழ�பட்ட ந�வல�ன ஆரமபமை�? எனன இப்படி தசக்ஸ�ய�... 
எழுத�யவிருக்க�ங்க?

எங்தக... ஓ... இதுவ�....!! ந�ன எழுத�னதுத�ன. ஒரு வ�ரப்பத்த�ரிதகயவின தவீப�வளனி 
மைலருக்கக்க�க எழுத�யது. எழுதுமதப�தத ததரிந்தது இந்த மை�த�ரிதயலல�ம நமமை�ல 
எழுத�ட முடிய�துனனு! க�ழ�ச்சுட்தடன. இந்த பக்கம மைட்டும எப்படிதய� தப்பவி...... 
ஸ�ரிமமை� !

பரவ�யவிலதல... இத்ததன க�ள�மைர� நவீங்க எழுத� ந�ன படிச்சத�லதல எனக�ற 'ஷ�க்' 
மைட்டுமத�ன...

மைறபடியும ஸ�ரி... தர�மப அத�ரச்ச�ய� ஆக்க�ட்தடன இலதல... இப்படித்த�ன 
பத்த�ரிதகக�ரரகள எழுத� தகட்க�ற�ரகள. வ�சகர களனில தபருமப�தல�ர இந்த மை�த�ரிய�ன 
கததகதளத்த�ன படிக்க வவிருமபுறத� அவரகள தச�லற�ங்க!

இட்ஸ் ஓதக.. இந்த கததக்க எனன தபயர தவத்த�ருந்த�ங்க...

அது முடிஞ்ச� தப�ன வவிஷயமை�லதலதய�?

இலதல... ஒரு க்யூரிய�ஸ�ட்டி...

'நவவீன பதுதமைகள'

தநஸ் தநம...

அததக் கட�ச�ட்டு, மைற்றததப் படி.

***
இங்தக ந�ன ந�மமைத�ய� இருக்தகன. இந்த கணசசீலம உன ப�ரதவயவில பட்டதத� 
இலதலதய� எனக்கத் ததரிய�து. அடிப்பதட யவில இது அழக�ன க�ர�மைம. ஊதரச் சுற்ற� 
பச்தசப் பசுதமைகளனின ஆத�க்கம அத�கம. இங்க இனனும தவட்டப்பட�த, 
வளரந்து க�தளப் பரப்பவி ந�ற்கம தடித்த மைரங்கள நூற்ற�ண்டு க�லப் பழதமை தக�ண்டது. 
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ஆங்க�ங்தக ததனபடும இந்த மைரங்கள தங்கள கரங்கள�ல ஊதரதய ந�ழல�ல 
தவத்த�ருக்க�றது. தய�ச�க்க�றதப�து இந்த க�ர�மைத்த�ன இனதறய வசசீகரம, ந�தலந்து 
ததலமுதற க்க முன இனனும ரமமை�யமை�க இருந்த�ருக்க தவண்டும.

ந�ன இங்தக மைன தந�ய�ளனிய�க வந்து தசரந்ததப�து, பவிற மைனதந�ய�ளனிகதளடு கழ�த்த 
முதல மனற ந�ட்கள மை�கவம வவித்த�ய�ச மை�னது. அவரகளது கூக்கரல பல தநரம 
அச்சத்ததத் தரும. அவரகளனின தசட்தடகளுக்கப் பஞ்சதமை இலதல. 
தனக்கத்த�தன வவிவ�தம நடத்துவது, உடதல அஷ்டதக�ணத்த�ல வதளப்பது, 
வவிடியற்க�தல தநரங்களனில மை�கவம ததரந்த மைனனிதரகள மை�த�ரி தபசுவது. இப்படி எலல�தமை
இங்க எனக்க புத�ய அனுபவமை�கதவ இருந்தது.

அவனத�ன எனதன இங்தக தக�ண்டுவந்து, இந்த அதமைப்பவின ந�ரவ�க�யவிடம 
ஒப்பதடத்த�ன. ந�ன ய�தர அவன எனக�தறன எனபதத அற�வ�ய் எனற ந�தனக்க�தறன.
இங்தக ந�ரவ�க� ஒருவன எனதன இழுத்துப் தப�ய் தக�வவில புறத் த�ண்தண ஒனற�ல 
அமைரதசய்து க�ல�ல வவிலங்க�ட்ட�ன. ந�ன பவிரதமை தக�ண்டவள மை�த�ரி புத�ய இடத்ததயும,
பவிற மைனதநய�ளனிகதளயும தவற�த்துப் ப�ரத்தபடி அமைரந்த�ருந்ததன.

மனற�ம ந�ள க�தல இரண்டு ச�மை�ய�ரகள வந்த�ரகள. எலல� மைனதநய�களுக்கம 
துளச� தவீரத்தத்தத அவரகளது ததலகளனில ததளனித்துக் தக�ண்தட எனனனிடமும வந்த�ரகள. 
ந�ன ததலதயக் கனனிந்துக் தக�ண்தடன. 'தபண்தண' எனறதழக்க ந�மை�ரந்து ப�ர த்ததன. 
அவரகள என கண்கதள உற்றப் ப�ரத்துவவிட்டு பணவிய�தள உரத்த கரல�ல 
அதழத்த�ரகள. வயத�ன தபரியவர ஒருவர ஓடிவந்த�ர. 'ய�ர இந்தப்தபண்ணுக்க 
வவிலங்க�ட்டது?'எனற தபரிய ச�மை�ய�ர தகட்கவம, ஓடிவந்தவர மை�ரண்டு தப�ன�ர. 'முதல�ல
அந்தப்தபண்ணவின வவிலங்கதள கழட்டு' ச�மை�ய�ர உத்தரவதப�ட, என வவிலங்ககள 
கழட்டப்பட்டன. 'தபண்தண எங்களுடன வ�' எனற அதழத்துக் தக�ண்டு தக�வவில 
மைண்டபத்துக்கப் தப�ன�ரகள.

உன தபயர எனன..?

தமைகல�...

எத்ததன ந�ள�க�றது இங்தக வந்து?

மனற ந�ட்கள�க�றது.

ய�ர உனதன வஞ்ச�த்தது?
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என கணவர..!

ஏன அவதன க�ட்டிக் தக�டுக்கவவிலதல?"

எனக்க அவரிடமை�ருந்து ஏதத� ஒரு வதகயவில வவிடுததல தததவய�க இருந்தது, 
அதன�லத�ன.... ச�மை�.

ச�மை�ய�ர தக�ஞ்ச தநரம தமைமௌனமை�க இருந்த�ர. தக�வவில ந�ரவ�க�கள இரண்டுதபர 
ஓடிவந்து ச�மை�ய�ருக்க வணக்கம கூற�, ஒதுங்க� ந�னற�ரகள.

'பவிரதமை பவிடித்த�ருப்பவரகளுக்கம, பவிடிக்க�தவரகளுக்கம வவித்த�ய�சப்படுத்த�ப் ப�ரக்கத் 
ததரிய�த� உங்களுக்க?' எனற தபரிய ச�மை� கரல உயரத்தவம ந�ரவ�க�கள இருவரும 
மை�ரண்டுவவிட்டனர. 'மனற ந�ட்கள இந்தப் தபண் பட்ட தவததன இவளது 
கணவதன மைட்டுமைலல உங்கதளயும சுமமை� வவிட�து!' எனற அவரகளனிடம தச�லலும 
முகமை�க தவததனப்பட்ட�ர. பவினனர என பக்கம த�ருமபவி, 'தவற நடந்துவவிட்டது.. உன 
கணவன தக�வவிலுக்க ந�தறய நனதக�தட தந்த�ருப்ப�ன, அதததவத்து... 
இவரகள ஏமை�ந்த�ருக்கக் கூடும. தபண்தண நவீ இனதற ஊர த�ருமபல�ம' எனற�ர.

தககதளக் கவவித்தபடி, 'ச�மை�... ந�ன ஊர தப�க வவிருமபவவிலதல. நவீங்கள அனுமைத�த்த�ல 
இங்தகதய தங்க�வவிடுக�தறன. அவர எனதன இங்தக தக�ண்டுவந்து தளளனின�ர எனற�லும...
இந்த மைண் எனக்க இஷ்டமை�னது. என த�ய் இந்த மைண்ணவிலத�ன இற 
ந்து தப�ன�ள. இந்த வள�கத்த�ல எனதன பணவி தசய்ய அனுமைத�த்த�ல மைன ந�தறதவ�டு 
இந்த மைனதந�ய�ளனிகளுக்க தசதவ தசய்யச் ச�த்தமை�க இருக்க�தறன. என த�யவின ஆனமை� 
இங்தகத�ன எங்தக� இருக்க�றது. என க�லமும இங்தகதய கழ�யட்டும..' 
எனதறன. எனதனப் ப�ரத்து ச�ரித்தவர�க, 'இந்தப் தபண்ணவிற்க தங்க எலல� 
வசத�கதளயும தசய்து தக�டுங்கள' எனற உத்த ரவ பவிறப்பவித்த�ர! எனதனயும 
ஆசசீரவத�த்த�ர.

என.வவி.ச�ர இதனுதடய தத�டரச்ச�.... க�தண�தமை..?

நவீ எததப்படித்துக் தக�ண்டிருக்க�ற�ய்? தனனிப்பக்கங்கள�க க�டப்பதத எலல�ம வவிடு. 
தத�டரச்ச�யவிருக்க வ�ய்ப்பவிலதல. தக�ஞ்சம பக்கங்கதள 'பனஞ்' தசய்து 
தவத்த�ருக்க�தறன, அதத மைட்டும படிக்க எடுத்துக் தக�ள... தப�தும.

ச�ரி... ச�ர..

****
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அனபு அனுவக்க...

இந்தக் கடிதம உனக்க ஒரு பக்கம மைக�ழ்ச்ச�தயயும, இனதன�ரு பக்கம சஞ்சலத்ததயும 
தரல�ம. எலல�வற்தறயும சுவவீகரிக்கம மைனம உனனுதடயது. ந�ன அற�தவன. எனதன நவீ
ததடியவிருக்கக் கூடும. ந�னத�ன ஒளனிந்துக்தக�ண்டு வவிட்தடன... தகவதல
தசய்ய�து ஒளனிந்துக் தக�ண்டு வவிட்தடன.....

உனனனிடத்த�ல ந�ன தச�லல�க் தக�ளள�மைல வந்துவவிட்டதும, இப்படி இங்தகதய 
தங்க�வவிட்டதும உனக்க வவியப்தபத் தந்த�ருக்கம. இவள ஒரு கடிததமைனும எழுதுவதற்க 
எனன? எனற நவீ அத�கமும தவகண்டிருப்ப�ய். ஆன�ல அந்தக் தக�பம ந�ச்சயம 
நவீடித் த�ருக்க வ�ய்ப்பவிலதல. எனதன நவீயும, உனதன ந�னும தவீர புரிந்துக் தக�ண்டவரகள.
உனன�ல என மைமீது ஓர எலதலதயத் த�ண்டி தக�பப் பட முடிய�து. முட்ட�ள, 
தபத்த�யக்க�ரி எனற தவண்டுமை�ன�ல இஸ்டத்துக்க த�ட்டியவிருப்ப�ய். 
வ�ஸ்தவம, ந�ன தபத்த�யக்க�ரித�ன! அப்படி எனறத�ன ந�ன முக்த� 
அதடந்த�ருக்க�தறன. இலதலதயனற�ல இப்படி இந்த வவிடுததலக் க�ற்தற 
சுவ�ச�ப்பததனபதுத�ன ஏது?

இந்தக் கடிதம கண்டவடன நவீ புறப்பட்டு வர முயலவ�ய். ததரியும. என இந்த இருப்பு 
கடலத�ண்டிய சங்கத�யலல! தகக்தகட்டும தூரத்த�லத�தன இருக்க�தறன. இந்தக் கடிதம 
க�தடக்கம பட்சம நவீ மைனக் க�தலசத்த�ற்கம ஆள�கக் கூடும. ஆன�ல.. இதத 
எழுத� முடித்த பவிறக தப�ல�ல தசரப்தபன�... எனக்கத் ததரியவவிலதல. தகரள�வவில 
இருந்து தவளனிவரும ஆங்க�ல இதழ�ன 'த� வவீக் எண்ட்'ல நவீ எழுத�ய கட்டுதரத் தத�டர�ன 
'The Third face of Tamil Ladies' வ�ச�க்கக் க�தடத்தது. அதத வ�ச�க்கத் தத�டங்க�ய 
ந�ளனில�ருந்து, உனக்க எழுதணும எனறத�ன மைனசு க�டந்து அரற்ற�யது. 
எழுத�க்தக�ண்டிருக்க�தறன.

இப்படி ஒரு கட்டுதரதய இதற்க முன உனனனிடத்த�ல ந�ன வ�ச�த்ததத இலதல! ந�னக 
இந்த�ய ததல நகரங்களனில எயவிட்ஸ் தந�ய் தக�ண்ட தபண்கதள நவீ வவிரிவ�க தபட்டி 
எடுத்து, அவரகளனின யத�ரத்தத்தத வ�சகரகளனின ப�ரதவக்க தவத்த�ருக்க�ற�ய், தசனற 
வருடம த�ய்ல�ந்த�ல தவத்து உலக வவிதலமை�தரகதள�டு கலந்த�ய்வ தசய்து அற�ய பல 
உண்தமைகதள தவளனிக் தக�ண்டு வந்த�ருந்த�ய். ஆப்ரிக்க�வவின பல ந�டுகளுக்க தசனற, 
அங்தக பச�ய�ல இறந்துக் தக�ண்டிருக்கம கழந்ததகள கற�த்து உலக மைனததத் தத�டும 
அளவவில�ன உன ஆய்வதவ ஐக்க�ய ந�ட்டு சதபயவின ப�ரதவக்க சமைரப்பவித்த�ய். இந்த�ய 
ச�தறச் ச�தலகளனில உளள தபண்தகத�கள கற�த்த உனது ஆய்வம பவிரபலமை�னது. 
எலல�தமை உன ப�ததயவின தமைல கற்கலத�ன. எனற�லும... இப்தப�ழுத�ன... உனது 
முயற்ச� இனனும உனனதம கூடியது. இந்தக் கட்டுதரக்க�க நவீ தக�ண்டிருக்க�ற ச�ரமைமும 
அப்படித�ன. 'த� வவீக் எண்ட்' இதழ�ல, உன கட்டுதர வந்த ஆற வ�ரமும முதல 
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வ�சக�ய�ய் எனதன ந�தனத்து அததப் படித்ததன. அதனூட�ன தசய்த�களனில ச�ந்ததன 
வயப்பட்டவள�ய் அதத அதசதப�டுவத�தலதய தநரங்கதளச் தசலவழ�த்ததன. கட்டுதர 
தந்த அத�ரவகள தக�ஞ்சமைலல!

உன கட்டுதரதய வ�ச�த்தத�ல எனக்கச் ச�ல இழப்புகள ஏற்பட்டது. அதத இங்தக 
தச�லலல�ம. உனனத பயணத்த�ற்தகனற...ந�ள, க�ழதமை, தநரம எலல�மும கற�த்து மை�கச்
சரிய�க த�ட்டமை�ட்டிருந்ததன. இந்தப் பயணத்த�ற்க�ன ஆயத்த த�னத்த�லத�ன
'த� வவீக் எண்ட்'ல உன கட்டுதர எத�ரபட்டது. பயணமும ததடப்பட்டது. கட்டுதரயவின 
ஆறவ�ர வ�ச�ப்புக்கப் பவிறக பயணம கற�த்த ந�தனவ எழவவிலதல. மை�ற�ய், எனது 
மனற�வதுமுகத்தத எப்படிதயனும கண்தடடுத்துவவிட தவண்டும எனக�ற எண்ணதமை 
வவிஞ்ச� ந�னறது. என பயணம ததடப்பட்டதத இழப்தபனற தச�னதனன. ந�ச்சயம... 
இழப்புத�ன�? க�லமத�ன தச�லலனும.

தவீர மைதழ தக�ட்டி ஓய்ந்த ஒரு மை�தலப் தப�ழுத�ல, இளஞ்சூட்டில தவண்ணவீர தவத்துக் 
களனித்ததன. எனக்கப் பவிடித்த வண்ணத் த�ல பவிரத்தயகமை�க வ�ங்க� தவத்த�ருந்த 
ஆதடதய அணவிந்துக் தக�ண்தடன. கருதமைகங்கள�ல, மைமீண்டும தப�ழுது இருளத் 
துவங் க�யது. தவளனிதய, வவீட்தட ஒட்டிய தத�ட்டம, இதலச�ன தவளனிச்சப் தப�ழுத�ல 
ப�ரக்க ரமமை�யமை�க இருந்தது. மைதழய�ல கழுவவி வவிடப்பட்ட மைண்ததர மை�னுத்தது. 
தத�ட்டத்த�ல இறங்க� தக�ஞ்ச தூரம க�ல�ர நடந்ததன. வ�னத்த�ன தூர மை�னனல 
கசீற்றகள பரவ சப்படுத்த�யது. தவல�யவில அப்தப�ழுதுத�ன பூத்த தவளதளப் பூக்கள... அச்சு
அச்ச�ய் ததலயதசத்தது. கண் தக�ட்ட�மைல ப�ரத் ததன. பூக்கதள... தவளதளப் பூக்கதள 
ந�தளக்க நவீங்கள எலல�ம எப்படி இருப்பபீரகள?

வவீட்தடப் பூட்டிக்தக�ண்டு பக்கத்து டவனுக்க தப�கப் புறப்பட்தடன. பஸ்பவிடிக்க தர�ட்டிற்க
வந்ததப�து, மை�னச�ரம ததடப் பட் டிருந்தது. இரு புறமும ஏதழட்டுக் கதடகள. 
மைண்தணண்தன வவிளக்க�ல அந்தச் ச�னன கதடகளனின முகங்கள வவித்த�ய�சமை�கத்
ததரிந்தது. பக்கத்து டவனுக்கப் தப�ய் தசரந்ததப�து அங்தக மை�னச�ரம இருந்தது. 
மைதழக்க�லங்களனில கதடகளனில ஒரு தசர மை�னவவிளக்ககள எரிக�றதப�து ப�ரக்க மைஹ� 
க�ளரச்ச�! ரச�த்துக் தக�ண்தட ந�ன ததரவ தசய்து தவத்த�ருக்கம தரஸ்ட�தரண்ட்க் 
கள தப�ய், பவிடித்ததத ஆரடர தசய்ததன. ஊறதவத்து அதரத்த த�னனியங்களனில�ன அதட 
இங்க தர�மபப்பவிடிக்கம. கூடுதல�க மை�ளதக உதடத்துப் தப�ட்டிருப்ப�ரகள. வ�சதன 
வவித்த�ய�சமை�க இருக்கம. க�ஃபவியும கூட இங்க நனற�க இருக்கம. பவிலடர 
க�ஃபவி. ச�க்கரி கலக்க�தது எனக�ற�ரகள. வ�ஸ்தவமை�க இருக்க வ�ய்ப்பவிலதல. 
அத்ததனயும ருச�த்துச் ச�ப்பவிட்தடன.

தரஸ்ட�தரண்தட வவிட்டு தவளனிதய வந்ததப�து, வ�யவில�ல தகதயந்த�யபடி ஓர வயத�ன 
அமமை�! பரதஸத் த�றந்து புத�ய நூற ரூப�ய் தந�ட்தட எடுத்துக் தக�டுத்துவவிட்டு அந்த 

பத�வகள © 2020 



190                   பத�வகள 36 ச�றகததகள (தத�கத� மனற) 

அமமை�தவதய ப�ரத்ததன. மை�ரட்ச�யும மைக�ழ்ச்ச�யுமை�ய் இரண்டு 
தககதளயும வ�தன தந�க்க� உயரத்த� கமபவிட்டு 'நவீ நூற வயசு வ�ழணும' என த�ருமபத் 
த�ருமப வ�ழ்த்த�ன�ள. ச�ரித்ததன. தவக ந�ட்கள�க மைறந்து தப�யவிருந்த ச�ரிப்பு அது.

வவீட்டிற்கப் தப�ய் இஷ்டமை�ன எழுத்த�ளரகளனின எழுத்துகதள நடு ந�ச� வதரக்கம 
படித்துவவிட்டு, தூங்கப் தப�ய்வவிட தவண்டும எனபது அட்டவதணப்படிய�ன அந்த இரவவின 
அடுத்த ந�கழ்வ. மை�தலயவில�ருந்து தடங்கதல இலல�மைல ஒவ்தவ�னற�ய் 'டிக்' தசய்து 
தக�ண்தட வருவது பவிடித்த�ருந்தது. சரிய�க அடிகதள எடுத்து தவத்துக் 
தக�ண்டிருக்க�தற�ம எனற உணரவ எழ மைனம சந்தத�ஷத்த�ல ததழத்தது. 
தூங்கப்தப�வதற்க முனன�ல ஒரு முழு தவளதளத்த�ளனில மைறக்க�மைல ந�தல ந�லுவரி 
எழுத தவண் டும. 'என பயணத்தத ந�னத�ன ததரவ தசய்ததன. இது ய�ருதடய 
ந�ரபந்தமும அலல. மைக�ழ்ச்ச�ய�ன மைன ந�தலயவிலத�ன இதத எழுதுக�தறன. 
புறப்படுக�தறன. நனற�!' மை�க துலல�யமை�ய் அந்த ந�னக வரிகளும மைனத�ல வந்து தமை�த�, 
'சரிய�?' எனறது. மைனத� ற்கள படித்துப் ப�ரத்ததன. வவிதசஷமை�கதவ இருந்தது.

அடுத்த வவீத�யவில உளள ஒரு புத்தகக் கதடக்கப்தப�ய் கண்தண�ட்டமை�ட்டபடி தமைய்ந்ததன. 
ச�னன அளவவில ஏததனும நலல புத் தகம தப�தும. பவிரியமை�ன எழுத்த�ளரின சமைமீபக�ல 
தவளனியபீடு ஏததனும க�ட்டின�ல.... ப�க்க�யம. உளதள வட்டம அடித்து வவிட்டு 
உதட்தடப் பவிதுக்க�யபடி வ�சல அருக�ல வந்ததப�து, முகப்பவில தத�ங்க�யது அந்த வ�ரத்து
'த� வவீக் எண்ட்!' அட்தடயவில நவீ! உன கட்டுதர உளதள தத�டங்க�யவிருப்பதற்க�ன கற�ப்பும, 
உன ச�ரித்த முகமும! சந்தத�சத்த�ற்க அளதவ இலதல. உனதன 
அப்படிதய உருவவி மை�ரதப�டு அதணத்துக் தக�ண்தடன.

தூங்கப்தப�வதற்க முன வழக்கமை�க ச�ப்பவிடும தூக்க மை�த்த�தரகள வவீட்டில இருக்க�றத�? 
அலலது வ�ங்க தவண்டுமை�? எனதன ந�ன தகட்டு உறத�ப்படுத்த�க் தக�ண்தடன. அந்தப் 
ப�ட்டில�ல முக்க�ல அளவக்க மை�த்த�தரகள இருப்பத�ன ந�தனதவ 
உறத� தசய்துக் தக�ண்தடன. எலல�ம ச�னனச் ச�னன மை�த்த�தரகள. த�னமும ஒரு 
மை�த்த�தர. நனற�கத் தூக்கம வரும. முக்க�ல ப�ட் டில மை�த்த�தரகதளயும ஒரு 
உளளங்தகயவில ததக்க�வவிடல�ம. துவரப்தப� கசப்தப� ததரிய�த ஸ்வவீட் மை�னனி 
ச�க்தலட்! உட்தக�ளள வவிருமபும வ�சம தவற! இனதறக்க ஒனற எனபதற்க பத�ல�க 
எலல�ம. இனனும நனற�கத் தூக்கம வரும. நவீண்ட தநடியத் தூக்கம! இந்தப் பவிரபஞ்சம 
உளளளவம நவீளும தூக்கம! ஆன�ல....!

த�ட்டமை�ட்டிருந்த என பயணத்த�ற்க தபரித�க எதுவம க�ரணமை�லதல, தப�தும எனக�ற 
எண்ணமத�ன. எனன ஆனது இப்தப�... இரவ தவக தநரமை�க�யும உன கட்டுதரதயதய 
த�ருமபத் த�ருமப வ�ச�த்துக் தக�ண்டும, நவீ உயவிர தப்பவிய ந�மை�டங்கதள 
ந�தனத்து ந�தனத்து அத�ரந்துக் தக�ண்டும, உணரச்ச�மையமை�ன உன ஆங்க�ல நதடயவில 
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க�றங்க�க் தக�ண்டும... வழக்கமை�ன தூக்கமும தகட்டதுத�ன மை�ச்சம. அட்டவதணப்படி என
பயணம இரண்ட�ம கட்டத்தத அதடந்த�ருக்க தவண்டும. எப்பவம மை�த�ரி தூங்க� 
யவிருந்த�ல கூட மனற�ம ஜே�மைம ஆக�யவிருக்கம. இப்தப�ழுது என ந�தனதவலல�ம உனது
அடுத்தவ�ர கட்டுதரதயப் பற்ற�த் த�ன. எப்தப�ழுது வரும அந்த அடுத்த வ�ரம?

டவனனில இருந்து பஸ் பவிடித்து இருப்பவிடம த�ருமபவிய ச�ல ந�மை�டங்களுக்தகலல�ம... என 
புனனித இரவ கதலயத் துவங்க� வவிட்டது. ந�ன வவிருமபவிப் படிக்க ந�தனத்த எழுத்து 
உனனுதடயத�க அதமைந்து வவிட்டத�லத�ன... எத்ததன மைக�ழ்ச்ச�! எனது 
பயணத்ததக் தகளவவிப்பட்ட மை�த�ரி, த�டுதமைன நவீ, இப்தப�ழுது என வட்டத்த�ற்கள வந்து, 
இப்படி என தகயவில கட்டுதரய�க அமைரந்த�ருப்பது ந�ன எத�ரப�ர�த ஒனற! 'த� வவீக் எண்ட்'
இததழப் பவிரித்து உனது 'Third face of Tamil Ladies' 
கட்டுதரதய வ�ச�க்க ஆரமபவித் ததன.

தமை�ழவீழத்த�ல நடந்ததற�க்தக�ண்டிருக்கம ர�ணுவ அத்துமைமீறலகதளயும, அதன அரச�யல 
பவினனணவிதயயும வவிவரித்துவவிட்டு, தமை�ழவீ ழத்து மைக்களனின கனவகள சரிய�? தவற�? 
எனபதத க�லமத�ன கூறம எனக�ற உனது அபவிப்ர�யத்ததயும எழுத� 
இருக்க�ற�ய். தமை�ழ்ப் தப�ர�ளனிகளனில ஓர அங்கமை�ன தபண் தப�ர�ளனிகளனின தப�ர முதன 
தமை�தலகதள, அவரகளது தவற்ற�கதள, உயவிரத்த� ய�கங்கதள, வலல�ய மைதன�த�டத்தத 
தப�ற்றம முகமை�க அற�முகக் கற�ப்புகதளத் தந்துவவிட்டு, அவரகளனின 
வவிதசசமை�ன மன ற�வது முகத்தத ஆய்வ தசய்வதுத�ன உன கட்டுதரயவின தந�க்கம 
எனறம, 'உலகப் தபண்கள' எனக�ற தந�க்க�லும, 'தபண்ணவி யத்தத தப�ற்றம' ப�ங்க�லும 
இப்படி பல சவ�ல�ன தபட்டிகதள எடுத்துத் தத�கத்து வழங்க�வரும 
பத்த�ரிக்தகய�ளனிய�ன எனனனிடம 'உலக மைகளனிர அதமைப்புகள' பலவம தகட்டுக் 
தக�ண்டதற்க�ணங்க இப்பணவிதய தமைற்தக�ண்தடன எனற�ருக்க�ற�ய்! சத்த�யத்த�ல மை�கப் 
தபரிய பணவித�ன இது.

இந்தக் கட்டுதரக்க�க, கடந்த ஒரு வருட க�லமும ஆயத்தப் பணவிகள தசய்ய 
தவண்டியவிருந்தததயும, இந்தப் பயணம தசனற த�ருமபுமவதர பவிற ய�ரிடமும அது 
கற�த்து தச�லல�து; உற்றத் தத�ழ�யவிடம கூட இந்த தசய்த�தய பக�ரந்து தக�ளள 
முடிய�தது, அதததய�ட்டிய மைன உதளச்சல எனற அத்ததனதயயும அந்த அற�முகக் 
கற�ப்பவில ததளனிவ படுத்த�யவிருக்க�ற�ய். நவீ சுட்டி இருக்கம அந்த 'உற்ற தத�ழ�' அதநகமை�க 
ந�ன�க இருக்கல�ம. என யூகம சரிய�க இருக்கம பட்சம.., எனதன 
அத�கத்த�ற்க வவிதசஷப் படுத்த� இருக்க�ற�ய்!

கட்டுதரயவின மைணவிச் ச�த்த�ரத் த�தழத் த�றக்க�ற�ய். இந்த�ய�தவ வவிட்டு ய�ழ் 
தவீபகற்பத்த�ற்க எங்க�ருந்து எந்த வழ�ய�கப் புறப் பட்ட�ய் எனபததக் கூற�மைல, ஓர 
அமை�வ�தச இருளனில, ந�னக இஞ்ஜே�னகள பூட்டப்பட்ட 'ஃதபபர' படக�ல கடதலக் 
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க�ழ�த்துக் தக�ண்டு தசனறததயும, தமை�ழவீழத்தத தநருங்கம தறவ�யவில தப�ர�ளனிகளனின 
படககள ச�ல உனதன ப�துக�ப்ப�க எத�ரதக�ண்டு அதழத்துச் தசனறததயும த�க�லகூடிய
யத�ரத்தத்த�ல எழுத�யவிருக்க�ற�ய். தூரத்தத ர�ணுவ உளவப் பவிரிதவச் 
தசரந்த ஒரு தபரிய படக�ல இருந்து 'தசல'கள எங்கதள தந�க்க� ப�ய்ந்து வந்தபடி கடல�ல
வவிழுந்து தக�ண்தட இருந்தது என நவீ எழுத�க் தக�ண்தட தப�கமதப�து ந�ன இங்தக 
மச்சற்றப் தப�தனன.

தப�ர�ளனிப் தபண் ஒருத்த� சக்த�மை�க்க கண்டுகளுடன கடல�ல கத�த்தவடன, ஏதத� வவிபரீதம
நடக்கப் தப�வத�க நவீ பதட்டப் பட் டுக் தக�ண்டிருக்தகயவில அந்தப் தபரிய ர�ணுவப்படக, 
பயங்கரமை�ன தவடிச் சப்தத்துடன வவிண்ணுக்கத் த�வவி தநருப்புக் 
தக�ள மை�ய் கடல பரப்பவில வவிழுவததக் கண்டு, நவீ உதறந்துதப�னத�க எழுத�யவிருக்க�ற�ய். 
நவீ தர�மபவம ததரியச�ல�. ததரியுதமைனக்க. அதன�லத�ன உதறந்ததத�டு ந�றத்த�க் 
தக�ண்ட�ய்! உனனனிடத்த�ல ந�ன�க இருக்கம பட்சம... அந்த அத�ரச்ச�யவில 
இரண்டு தரம இறந்த�ருப்தபன. கட்டுதர தத�டரும...... எனற தப�ட்டுவவிட்ட�ரகள. தமை�ழ்ப் 
தபண்களனின மனற�வது முகத்ததக் க�ண முயனற உன கட்டுதரயவில.... 
தவளனிப்பட்டிருக்கம உனனுதடய மனற�வது முகமும ச�த�ரணது அலல!

படித்த வதர.... சமத�ங் டிஃபரண்ட் ...

நனற�... மை�..

மைமீதத்தத ந�தளக்க வந்து படிச்சு, கற�ப்தபடுத்துக்க�தறதன...

தவரி கட்! எனக்கம கூட தக�ஞ்சம தவதல இருக்க....

படிச்சதுதல, பக்கங்கள ஒண்ணு தரண்டு மை�ற�யவிருக்க�றத�... தத�ணுது.

இருக்கம! பரவ�யவிலதல! எலல�மும என எழுத்துகளத�தன.... அடிப்பதடயவில வ�சகரகள 
எழுத்தத படிக்க�றவங்கத�தன!

இந்த கததக்க எனன தபயர?

எனன தபயர தவக்கல�மைக் எனக�ற தபயதரதய தவத்துவவிடல�தமை ச�ர.

தவக்கல�ம... அதற்க அனுவவின பரமை�ஷன தவண்டுதமை...

ஓ.... சமத�ங் தரட்... இதத எழுத� எத்ததன வருஷம ஆச்சுனனு தச�னனவீங்க?
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பத்து வருஷம.

இப்தப� 2007, பத்து வருஷம தப�ச்சுனன�.. 1997.., 'தபண்கள 1997'

எனனதவ� மை�த�ரி இருக்தக...

'தபண்கள!'

ம... 'தபண்கள!'.... தவரி கட்!

என.வவி.ச�ர..., ஒரு ரிக்தக�ஸ்ட்.... 'நவவீன பதுதமைகள' தவற க�ப்பவி ஏததனும இருந்த� ததடிப்
ப�ருங்கதளன.

நமபுங்க... கழல�... தந� தமை�ர.

satajdeen@gmail.com
பத�வகள, தசப்டமபர 2007 இதழ் 93 
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29.  மதின்னைல்கள கூத்ததொடும் மதழக்கதொலம்..  - றஞ்சதினைளி (வஜேர்மனைளி) -

மை�னனலகள கூத்த�டும மைதழக்க�லம..எத�ரப�ர�த ந�மை�டத்த�ல மைரங்கதள உலுப்பவி 
அங்கமை�ங்கமை�க ஆதவசத்த�ல கூத்த�டுக�றது க�ற்ற , கத�ரவன கலவரத்த�ல 
ஒளனித்துக்தக�ளதக�ளள கருமுக�லகூடி மை�க�ந�டுதப�டுக�றது ,முழங்க�ய முழக்கத்த�ன 
தக�பத்த�ல மை�னனல ஏழனமை�க ச�ரித்துச்தசலக�றது இரச்சலுடன வந்த�றங்கம மைதழயுடன 
க�ற்ற கலக்க ந�தனக்தகயவில அங்கமை�ங்கமை�க அதலக�றது மைதழ ,க�ற்ற�ன த�கமைடங்க 
மைதழ வவிட�த ஆதவசத்த�ல தப�ழ�ந்துக�ண்டிருக்க�றது .

இயற்தக நடத்த�க்தக�ண்டிருகம கழ�ய�ட்டத்த�ல எதனமைறந்த ந�ன வவீட்டு தஜேனனலகள 
அடித்துமுடியத�ல வவிழ�த்துக்தக�ண்தடனஜேனனலகதவகவகதள பூட்டிவவிட்டு..

இருள சூழ்த மைத�யப்தப�ழுத�ல ததநவீருடன புத்தகத்ததக் எடுத்துக்தக�ண்டு 
பலகனனிக்கதப�கம நவீண்ட கண்ண�டிக்கதவருதக ததரயவில தப�ரதவயுடன உட்க�ருக�தறன
தனனிதமையவின சுகமும எதத� ஒருவவித தவவிப்புமை�க எனது கனவ நவீழ ..

கண்ண�டிதஜேனனலூட�க என கண்கள பத�க�றது. மைதழ ஆதவசமை�க ய�ருடதன� 
தக�பவித்துக்தக�ளக�றது என கண்களுடன இலதல எனபது மைட்டும ததரியும, 
ச�றவயத�ல�ருந்தத மைதழயவில அல�த�க�தல

மைதழதபய்தவடதன தபப்பதரக்க�ழ�த்து கப்பலதசய்து அது ஓடும அழதக ரச�ப்பத�லும 
அலலது எத�வது தகயவில க�தடப்பதத வழ�ந்தத�டும மைதழநவீதர�டு ஓட 
வவிடட்டுரச�ப்பத�லும ஒரு தனனி இனபம ,மைதழயவில நதனவத�ல�ருந்து மைதழயவில 
கழ�ப்பதுவதர மை�கவம பவிடித்தது .

இனற இங்க ஜேனனலருக�ல�ருந்து மைதழதய ரச�க்கமதப�து பல அடிமைனத�ல 
உதறந்துவவிட்ட ந�தனவகள..

ந�ன ரச�த்த அந்த மைதழக்க�தலதனத்த�ன என அமமை�வம ரச�த்த�ள, .நகரத்த�ல இருந்து 
அந்த க�டுகள சூழ்ந்த வனனனி வவீட்டிற்க்க வந்ததப�து அவளுக்கம ஆரமபம ஒரு பயங்கரம
ந�தறந்த புத�ர�க இருந்தத�ம, இருளுமதப�து அந்தக்க�டுகள அந்த வவீட்தடச்சுற்ற�
தபரிய கரடிகள இருப்பதுதப�ல தத�னறமை�ம (அவள அங்க தசனறதப�து அருக�ல அத�க 
மைக்கள இருந்தத�லதல எனப�ள, அந்தவவீட்டில�ருந்து தக�ஞ்சத்தூரம தசனற�ல ச�ற�ய 
நகரம அங்கத�னமைனனிதரகள ந�தறய இருந்த�ரகள அங்கத�ன தபரியப�டச�தலகள 
ஆஸ்பத்த�ரியவில�ருந்து எலல�தமை இருந்தது. )தூக்கமை�லல�து கழ�த்த இரவகளும ந�டு 
சுற்றம வ�ல�பன�க இருந்த அப்ப�வவின துதணயவிலல�ததப�ழுதுகளும அமமை�வக்க 
இருளுடனும அந்த ஊருடனும ஒரு நட்ப�ன ஒப்பந்தத்தத உருவ�க்க�யவிருக்கதவண்டும 
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அவளனின தனனிதமையுடன பறதவகளும வவிலங்ககளும அவளுக்க நண்பரகள�க�ப்தப�யவின
,அந்த ஊர அவள சுதந்த�ரமை�க நடமை�டும அளவக்க உறவ�க� அவளுக்கள இருந்த 
இயற்தகயவின தநச�ப்பவின�ல எலல�வவிதமை�ன மைரங்களும பழங்களும பல 
வண்ணப்பறதவகள எனற அந்த வனனனி வவீடு அழக�ய தச�தலய�க மை�ற�யது
,எங்க�ருந்ததலல�ம அமமை�தவத்ததடி மைக்கள வருவ�ரகள அவரின ஆதல�சதனகள 
ஆறதலகளும உதவவியும அவரகளுக்க தததவய�க இருந்தது ,இப்படித்த�ன என அமமை� 
தன வ�ழ்க்தகதய வனனனியுடன அரப்பணவித்துக்தக�ண்ட�ள ,

எப்தப�த�வது தத�னறம அப்ப�தவ ஒரு வவிருப்பமை�லல�த� கடுதமைய�ன 
வ�த்த�ய�தரப்தப�லதவ தந�க்கதவண்டியவிருந்தது அவருக்கம எமைக்கம ஒரு நலல உறவ 
இருந்தத�லதல அப்ப�வக்கம அமமை�வவிற்க்கம ஏற்படும முரனப�டுகள அவளுக்கம 
எமைக்கம சந்தத�சத்தத தந்ததவகள இலதல ஆன�லும அப்ப�மைமீது அமமை� தக�ண்டிருந்த 
ஒருவவித்க் க�தலும மைத�ப்பும எனன�ல இனறவதர புரிந்துதக�ளளமுடிய�தது இதுத�ன 
எமைது எலல� அமமை�க்களனினதும கணமை�கவம இருக்க�றது இருந்தது என 
ந�தனக்க�தறன க�தலும தமை�தலும .எனக்கம அப்ப�மைமீது ஒரு அனபு இலல�மைலும 
இலதலத்த�ன , தபதங்கள எதுமை�லல�த மைனனிததநயத்தத ந�ன அவளனிடமத�ன 
கற்றக்தக�ண்தடன ,அவளனிடமை�ருந்து தத�லவவிகதளயும துனபங்கதளயும 
எத�ரதக�ண்டுவ�ழும த�டமை�ன மைனதத இனறவதர எனன�ல அவளனிடமை�ருந்து கற்க்கவம 
முடியவவிலதலத்த�ன அவதள ந�தனக்கமதப�து தபருதமைய�க கண்கள பனனிக்கம
.அவளனிடம ந�தறய கததகள இருந்தன தச�லவதற்தகனற தனது ச�றவயது ஆதசகள
,த�ன படிக்கதவண்டுதமைனரு இருந்தும தன த�ருணம ஒரு வவிபத்த�க முடிந்ததுபற்ற�,தன 
சதக�தரரகதலப்பற்ரி அவளனின ச�றவயத�ல த�தய இழந்து தனது அமமைமமை�வடன 
வ�ழ்ந்ததுபற்ரி இப்படி பல.ந�ன ச�றதபண்கனவடன இருந்தத�ல அனற அவளனின 
கததகதளக்தகட்கம ந�தலயவில இருந்தத�லதல ,5 வருடங்களுக்கமுன 
அவதளதப�ய்ப்ப�ரத்ததப�து

பவிளதளகதள பவிரிந்ததச�கம அவதள வ�ட்டியவிருந்தது அப்தப�தும அவளனிடம ந�தறய 
கததகள இருந்தன ஆவலுடன எனனனிடம பக�ரந்துதக�ண்ட�ள அனற ந�ன அவளனிடம 
அற�ய�த வவிடயங்கள இனற என மைனப்பக்கவத்த�ல அறதல�க புரிந்துதக�ளள முடிந்தது
அது அவளுக்கம எனக்கம ஒரு ஆறததலத்தந்தது ..

படிப்புக்க�க அவதளப்பவிரிந்து தவளனியூரதப�னது அதனபவின அவதளமுழுத�க பவிரிந்து 
புகல�டம வந்தது எலல�தமை மை�னனலதவகத்த�ல நடந்த அத�சயமை�ன உண்தமைகள . ..

வனனனி வவீட்டில மைதழவந்த�ல தசமமைண் வ�சதனயும அடரந்த மைரங்களனில வவிழுந்து 
வழ�யும மைதழயவின சத்தமும ப�ரத்துக்தக�ண்டிருக்க அழக�கவம சந்தத�சமை�கவம 
இருக்கம
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எமைது வவீட்டின பவினபுற ந�னக சதுர முற்றத்த�ல வந்து வழ�யும மைதழநவீர அருவவிதப�ல 
இருக்கம அத�ல களனிப்பதத ஒரு புத்துணரச்ச�ய�னது . எலல�தமை தநஞ்ச�ல வல�க்கம 
ந�தனவகளனின தருணங்கள .இந்த சூழல�ல அந்த ந�தனவகள ஒரு மைலங்தக�ல�க்க�ன
வதத ந�தறந்த சுகந்தருபதவ.

தத�டர ந�தனக்தகயவில தத�தலதபச� அதழப்பு கதலத்துப்தப�க�றது..தபரிய 
தபருமச்தச�னற எனனனிடமை�ருந்து வவிதடதபற கண்கலங்க தப�ரதவக்கள தஞ்சமை�க�தறன.
மைமீண்டும ஜேனனலுக்க த�ருமபுதகயவில க�ற்ற ச�ற�து அதமைத�ய�க� மைதழ ஒதர 
தக�ட்டில தநர�க தபய்ய தப�ர�டிக்தக�ண்டிருந்தது. எனது ரசதனகதள ஆர�த�க்கம அந்த
க�தலன.. அருக�ருந்த�ல இருந்த�ல. உண்தமையவில மைதழய� அலலது உளளுக்கள 
மைதழய�? அவனது தகளவவி அவன ஆதசயுடன எதன அதணத்து என 
கவதலகதளயும கற்பதனகதளயும தனத�க்க� என வல�கதள வருடிக்தக�டுத்த�ன . 
உண்தமையவில மைதழத�ன இது எனது பத�ல..

அவனனின வ�ரத்ததகள என வல�களுக்க இதமை�க இருந்தது தப�ரதவக்கள தபருக�ய 
தவயரதவ எதமைக் கதரக்க... ந�மை�டங்களும அவனும மைதறந்து ந�ன சுயத்தத 
அதடந்ததப�து இயற்க்தக ஒரு சமை�த�ன ஒப்பந்தத்த�ல தகச்ச�த்த�ட்டிருந்தது. சூரியன 
கலவரமநவீங்க� தமைதுவ�க தவளனிக்க�ற�ன.

அதறயவில தமைலல�யத�க இதசத்துக்தக�ண்டிருந்த கண்ணவீதர...சந்தத�ஷக்கண்ணவீதர 
தபண்தண தபண்தண வ�ர�ய் தபண்தண உனதன�டு ந�ன கண்ட பந்தம மைண்தண�டு 
மைதழதக�ண்ட தச�ந்தம ....இந்தப�டல வரிகள மைதழயவில துளளனி எழுவதுதப�ல 
வரும அப்ப�டல�ன தத�டக்க இதச எலல�தமை இந்த சூழல�ற்தகற்ப்ப எனக்க�கதவ 
இதசத்ததுதப�ல மைனம ச�ல�ரத்தது .

shanranjini@yahoo.com
பத�வகள, ஆகஸ்ட் 2008 இதழ் 104 
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30.  இன்னும் மலடியதொ...?  - அனைதொமதிகதொ பவிரித்ததிமதொ -

தத�தலதபச� அடித்தது... ஹதல� ய�ர...? பவிரிய� உங்க அப்ப�, என பவிரிய�வவின மை�மை�ய�ர 
அவளனிடம தக�டுத்த�ர, எப்படி இருக்கசீங்க`ப�?... எங்க நலம இருக்கட்டும பவிரிய�, நவீ நலமை�?
நலல� இருக்தகன'ப�, அவர?, நலல� இருக்க�ர'ப�, எலதல�ரும நலல 
இருக்க�ங்கள�?, வவீட்டில எலதல�ரும நலம'ப�. சரி, பவிரச்சதன ஒரு முடிவக்க வந்தத�?, 
நவீங்க இரண்டு தபரும அததக் கற�த்து தபச�னவீரகள� ?. இலலப்ப� அவர தக�பமை�கதவ 
இருக்க�ற�ரதத�தலதபச� அடித்தது... ஹதல� ய�ர...? பவிரிய� உங்க அப்ப�, 
என பவிரிய�வவின மை�மை�ய�ர அவளனிடம தக�டுத்த�ர, எப்படி இருக்கசீங்க`ப�?... எங்க நலம 
இருக்கட்டும பவிரிய�, நவீ நலமை�? நலல� இருக்தகன'ப�, அவர?, நலல� இருக்க�ர'ப�, 
எலதல�ரும நலல இருக்க�ங்கள�?, வவீட்டில எலதல�ரும நலம'ப�. சரி, பவிரச்சதன 
ஒரு முடிவக்க வந்தத�?, நவீங்க இரண்டு தபரும அததக் கற�த்து தபச�னவீரகள� ?. இலலப்ப�
அவர தக�பமை�கதவ இருக்க�ற�ர. அவங்க அக்க�வவிடம தச�லல�யவிருப்தக�தமை, அவங்க 
இனதனக்க தபசுவ�ங்கனனு ந�தனக்க�தறன, ஆன� ச�ங்கப்பூருக்க தப�க 
இருபத்த�ஏழ�ம ததத� டிக்தகட் புக் பண்ணவியவிருக்க�ர'ப�. அவங்க அக்க�, பவிரச்சதனக்க ஒரு
முடிவ வரும வதர இங்தகதய இருப்பத�க தச�னன�ங்கதள?, ந�ன`தவண� அவரக�ட்ட 
தபசவ�?, தவண்ட�ம`ப� தக�பமை�ய் இருக்க�ர, அவர அக்க�தவ தபசட்டும. 
சரி தகட்டத�க தச�ல, தவக்க�தறன. ச�ற�து தநரத்த�ல அண்ணனும அதழத்த�ர, அதத 
தகளவவிகள ந�ன`தவண� ந�க�லனனிடம தபசட்டுமை�?, தவண்ட�ன'ண� அவர தமைலும 
தக�பப்படுவ�ர, அவர அக்க�தவ தபசட்டும. அத்ததக�ட்ட கூட தச�லல�ருக்தகன 
அவங்களும தபசதறனனு தச�லல�ருக்க�ங்க. சரி, தகட்டத�க தச�ல.

ந�க�லன ச�ங்கப்பூரில கட்டுமை�ன தப�ற�ய�ளர�க தவதல ப�ரக்க�ற�ர, பவிரிய� ஒரு 
முதுந�தல பட்டத�ரி, இருவருக்கம த�ருமைணமை�க� ஐந்து ஆண்டுகள ந�தறவதடயப் 
தப�க�றது, கழந்ததகள இலதல. ச�ங்கப்பூரில இருந்து இருவரும ஒரு 
த�ருமைணத்த�ற்க�க இந்த�ய� வந்து ச�ல வ�ரங்கள ஆக�றது. பவிரச்சதனகள பல இருந்த 
தப�தும தபச� நலல முடிதவ�டு ச�ங்கப்பூர தசலவததன பவிரிய�
எண்ணவியவிருந்த�ள.

பவிரிய�, ந�க�லனனிடம தபசல�ம என ப�ரத்த தப�ததலல�ம அவர தவளனிதய தசனறவவிடுவ�ர
நண்பரகதளப் ப�ரக்க, வவீட்டில இருந்த தநரதமைலல�ம ந�க�லன தக�பமை�கதவ இருந்த�ர, 
பவிரிய�தவ த�ட்டிக்தக�ண்டு. இரவம தபச முடியவவிலதல, ஹ�ல�ல 
உறங்க�ன�ரகள மை�மை�ய�ருடன. ச�ங்கப்பூரிதலதய தபச�யவிருக்கல�ம, ஆன�ல ந�க�லனனின 
தக�பகணம அதற்க இடம தக�டுக்கவவிலதல, அங்க தபச�யவிருந்த�ல ந�தலதமை 
தமை�சமை�கம என எண்ணவித�ன இங்தக உறவவினரகள முனனனிதலயவில தபச முடிவ 
தசய்த�ள. மைறந�ள க�தலயவில க�பவி அருந்த� வவிட்டு, இட்ல� தசய்ய தய�ர�க� 
தக�ண்டிருந்த�ள பவிரிய�. அதழப்புமைணவி அடித்தது கததவத் த�றந்த�ல, ஆச்சரியம 
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பவிரிய�வவின அப்ப� !. எனனப்ப� நவீங்க... இங்க?, கூட வந்த இரண்டு தபதர அதடய�ளம 
ததரியவவிலதல, அற�முகம தசய்யப்பட்டது. அப்ப� பவிரிய�வவிடம மைமீண்டும தகட்ட�ர, அவர 
அக்க� இவரிடம தபச�ன�ரகள�? இவர எனன தச�னன�ர?. இலலப்`ப� இனனும தபசல, 
அப்ப பவிரச்சதன தபச� முடியும வதர ச�ங்கப்பூருக்க எப்படி தசலல முடியும 
?, தபச�வவிட்டு தசலலல�தமை அதுத�தன நலலது உங்க தரண்டு தபருக்கம, நவீ அதுவதர 
நமமை வவீட்டில இருக்க�ற�ய� எனற�ர?. வந்த�ருந்த இருவரும அதததய தகட்டனர, சரி 
எனற�ள பவிரிய�. ந�க�லனுக்கம அவர அமமை�வக்கம மைக�தக�பம. வ�ழ்ந�ளனில 
எவரிடமும பவிரிய� இதுவதர வ�ங்க�த வதசதய அனற வ�ங்க�ன�ள தன 
மை�மை�ய�ரிடமை�ருந்து, ஒரு தபண்தண எவ்வளவ இழ�வ�ய் தபச முடியுதமை� அதனத்தும 
பவிரிய�வவிற்க க�தடத்தது, பவிளதள தபற�த மைலடி எனபது உட்பட. ப�வம அவளனின 
அப்ப�வக்கம அதத அரச்சதன, அவள�ல அவரும அவமை�னத்த�ன உச்சத்த�ற்க 
தசனறதுத�ன மை�ச்சம. கூட வந்த�ருந்தவர, "எனன ச�ர இப்படி தபசுற�ங்க நவீங்க ஒரு 
வ�ரத்தத கூட பத�லுக்க தபசவவிலதலதய?, அததப் ப�ரத்த�வது அவங்க உங்க நலல 
கணத்ததப் புரிந்து தபச தவண்ட�மை�?" எனற�ர.

தவளனிதயற�ன�ரகள, பவிரிய�வம அவள அப்ப�வம. வண்டி பட்டுக் தக�ட்தடயவில�ருந்து, 
மைதுதரதய தந�க்க� பயணவித்தது. பவிரிய� தபசத்தத�டங்க�ன�ள, நவீங்க வரறவீங்கனனு ஏம`ப� 
எனக்க முனன�டிதய தச�லலல?, இப்படி த�டீரனு வந்துட்டீங்கதள'ப�?, கூட 
வந்த�ருந்தவர தவற, நவீங்க வருவது எனக்க ததரியுனு அவங்க க�ட்ட தப�ய் 
தச�லல�ட்ட�தர'ப�?, இப்ப ந�க�லன எனதனப் பற்ற� எனன ந�தனப்ப�ர?. ந�ன இதுவதர 
அவரிடம எததயும மைதறத்ததத இலதலதய?, அவருக்க தக�பம வரும எனற�ல கூட 
தச�லல�வவிடுதவதன” எனற�ள. அதன�ல த�ன உனனனிடம ந�ங்க வரதற�னு தச�லலல`மை�,
தச�னன நவீ கண்டிப்ப� ந�க�லனக�ட்ட தச�லல�டுவ. பவிரச்சதனக்க ஒரு முடிவ ததரிய�மை 
ச�ங்கப்பூருக்கப் தப�ன� உங்க தரண்டு தபருக்கம அது நலலத�லதலதய?, எங்கள மைனமும
தகட்க�தத? ந�ங்கள வருக�தற�ம என ததரிந்த�ல, அவர தக�பம தமைலும அத�கரிக்கதமை, 
அதத உனனனிடம க�ட்டுவ�ர, அதன�ல த�ன தச�லலல`மை� எனற�ர. சரி இவங்க...என 
வந்த�ருந்த இரண்டு தபதர க�ட்டின�ள பவிரிய�, ஏற்கனதவ ந�க�லன கடுமபம நமமை 
வவீட்டுக்க தபசுவதற்க�க வந்ததப�து நடந்ததத ந�தனத்து த�ன இவரகதள அதழத்து 
வரதவண்டியத�க� வவிட்டது`மை� எனற�ர. எப்படி'ப� வவீடு கண்டுபவிடிச்சசீங்க?, நவீங்க இந்த புது 
வவீட்டிற்க வந்ததத இலதலதய?, முகவரியும ததரிய�தத?, என பவிரிய� வவினவவின�ள. நவீங்க 
முனன�டி இருந்தவீங்கதள`மை� கதனஷ் நகர, ந�லம வவீத� வவீடு, அந்த வவீட்டுக்க அடுத்து 
இருக்கம "சுகனய� வவீட்டில" த�ன இந்த வவீட்டின முகவரிதயக் தகட்தட�ம. அவங்களுக்க 
எனதன ததரியுதமை� என ந�தனத்ததன?, ஆன� நலல� ஞ�பகம வச்ச�ருந்த�ங்க, 
ந�க�லதன�ட மை�மைன�ர த�தன நவீங்க?, வ�ங்க க�பவி கடிச்ச�ட்டு தப�கல�ம எனற�ரகள. ந�ன
த�ன தநரமை�க�றது தவண்ட�ம எனற கூற�தனன. அவரகளனிடம தவற எதுவம 
தச�லலல�தய'ப�?, இலலமமை� எதுவம தச�ல`லல. எனன`மை� ந�க�லதன�ட அண்ணன 
உனதன இவ்வளவ தரக்கதறவ� தபச�னப்ப கூட, அவர தபச�மைல இருந்துட்ட�தரம`மை�?, 
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இலலப்ப� அவர தபச�யவிருப்ப�ர, ஆன�ல சூழ்ந�தல அவர தபசவவிலதல.

மைதுதர வந்து இறங்க�ன�ரகள, க�ர தய�ர�க இருந்தது. பவிரிய� தகட்ட�ள, எனனப்ப� 
மைறபடி எங்தக தப�தற�ம?. தசனதனக்கத�ம`மை�, எனன தசனதனக்`க�?, எதுக்க? தக�ஞ்ச 
ந�ள இந்த பவிரச்சதனதய அப்படிதய வவிடுதவ�ம, மைறபடியும பூதகரமை�க
க�ளமபவி ந�லதமைதய தமைலும தமை�சமை�க்க தவண்ட�தமை, அதுக்கத்த�ன. கண்டிப்ப� 
தப�கனுமை�`மை�?, தக�ஞ்ச ந�ள ஆகட்டும`மை� ந�லதமை மை�றம எனற�ள அவள அமமை�. 
தசனதன தசனற�ரகள, வவீட்டில எலதல�ருக்கம த�ருமப, த�ருமப ஞ�பகத்த�ற்க 
வந்தது பவிரிய� வவீட்டில முதல�ல நடந்த தபச்சும, சண்தடயும, பவிரச்சதனகளும, அவள 
மை�மை�ய�ர வவீட்டில இப்தப�து நடந்த அவமை�னமும த�ன. பவிரிய�வ�ல இந்த தந�டி வதர 
நமப முடிய�தது அதமைத�ய�ய் தபச�ய எலதல�ரும அனற அவ்வளவ 
ஆக்தர�ஷமை�ய் மை�க தமை�சமை�ய் உண்தமைக்கப் புறமப�ன வ�ரத்ததகதளப் தபச�யது 
ஏதனனறத�ன?. தத�தலதபச� அடித்தது, ந�க�லனனின அக்க� கணவர தபச�ன�ர, ச�ல 
ந�மை�டங்களனில தவக்கப்பட்டது. எனனப்ப� எனன தச�னன�ர?, என பவிரிய� தகட்ட�ள. 
இலதல, அவரகள வழக்கற�ஞதரப் தபச தச�னன�ரகள, எனனப்ப� எனன தச�லறவீங்க?, 
இது இவர தச�னனத�? ந�க�லதன தச�னனத�?. அவர தபச�யத�ல�ருந்து ந�க�லன 
தச�னனத�கத்த�ன ததரிக�றது`மை�, பவிரிய�வ�ல இதத நமப முடியவவிலதல. மைதுதர 
தசனறனர பவிரிய�வவின அப்ப�வம, அண்ண�வம, தபசுவதற்க�க என பவிரிய� ந�தனத்த�ள. 
ஆன�ல, அவரகள வந்து நம வவீட்டில இருந்த ந�க�லனனின ச�மை�னகதள எடுத்து தசனற 
வவிட்டனர எனற�ரகள. பவிரிய� உடதன, இருக்க�ததப்`ப� ந�க�லனனிடம தபச�னவீரகள� அவர 
எனன தச�னன�ர?, எனதனக் தகட்ட�ர�?. ஒனறம தச�லலவவிலதல அவர
உனதனப் பற்ற� எதுவம தகட்கவமை�லதல, தபரித�க உன தமைல வவிருப்பம இருப்பத�க 
ததரியவவிலதல எனற�ர அப்ப�. அதலச்சல�ன அசத�ய� இலதல மைனத�ன ப�த�ப்ப�?, எனற
ததரியவவிலதல, பவிரிய�வவின உடமபு கதளப்ப�ய் இருந்தது வயவிற தவற 
சற்தற வல�க்கத் தத�டங்க�யது, கூடதவ இடுப்பும. மைறபடியும தத�தலதபச�யவில தத�டரபு, 
இமமுதற ந�க�லன த�ன தபசுக�ற�ர என பவிரிய� ஆவல�ய் இருந்த�ள, அவர இலதல 
அவர அக்க� கணவதர தபச�ன�ர அவள அப்ப�வவிடம, பவிரிய�வவிற்க இடி 
ஒனற க�த்த�ருந்தது. அவரகள வவிவ�கரத்துக்க தய�ர`மை� எனற�ர பவிரிய�வவின அப்ப�. 
தசய்த� தகட்டதும பவிரிய�வவின உடலந�தல தமைலும தமை�சமை�னது, அதத�டு மைதுதரக்கப் 
பயணவித்த�ள.

அத�ரச்ச� தமைல அத�ரச்ச� க�த்த�ருந்தது அங்கம, உன த�ல�தயக் தகட்க�ற�ங்கமமை� எனற�ர
பவிரிய�வவின அப்ப�. பவிரிய� உடதன,” எனனப்ப� தச�லறவீங்க?, இருக்க�து, ந�க�லன 
தகட்டிருக்கதவ மை�ட்ட�ர” எனற�ள. தத�தலதபச� அடித்தது மைறமுதனயவில 
வழக்கற�ஞர "சசீக்க�ரம வ�ங்க ச�ர மைணவி எட்டு இவங்க இனற இரதவ பட்டுக்தக�ட்தட 
தப�கனுமை�ம", அப்ப� வருக�தற�ம எனற�ர. க�த்துக்தக�ண்டு இருக்க�ற�ர`மை� ந�க�லன 
த�ல�தய வ�ங்க�ட்டு தப�க. இருக்க�ததப்ப�, அவர� தகட்ட�ர? ஆமை�ம`மை� அவர 
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த�ன க�த்துக்தக�ண்டுஇருக்க�ற�ர த�ல�தய வ�ங்க�ட்டு தப�க. த�ல�தய அலல பவிரிய� 
தனது உயவிதரதய கழட்டிக்தக�டுத்த�ள எனபது மைட்டுதமை அவள ந�தனவவில 
இருந்தது...வவிழ�த்து ப�ரத்த�ல, மைருத்துவமைதனயவில நரஸ் வந்து இரத்தத்தத 
பரிதச�ததனக்க எடுத்துச் தசனற�ள. பவிரிய�வவின மைனத�ல பவிரச்சதனகள, அவமை�னங்கதள
எலல�ம முந்த�க் தக�ண்டு ந�ற்கம தகளவவி,” அவர� த�ல�தயக் தகட்ட�ர?, அவர அதத 
தவறம தங்கம என ந�தனத்துவவிட்ட�ர�?”. பவிரிய�வவின அமமை� உடதன "நவீ த�ம`மை� இப்படிக்
தகக்கற தக�ண்டுதப�ய் தக�டுத்ததற்க", ந�க�லன, "ந�ங்க தப�ட்ட மை�ங்க�ய்தய 
க�ணவவிலதல எனக�ற�ர" ந�ன தச�னதனன “அது நவீங்கள பவிரிய�தவ 
அடிக்கமதப�து ததற�த்து உதடந்துவவிட்டது” எனற. அவர ஒனறம தபரித�க 
உனதனப்பற்ற� ந�தனப்பத�கதவ�, கவதலப்படுவத�கதவ� ததரியவவிலதல எனற�ள. 
ட�க்டர உளதள நுதழந்த�ர, பவிரிய�வவிடம தகளவவிகள தகட்க ஆரமபவித்த�ர, “எனனம`மை� 
கலய�ணம ஆக� எவ்வளவ ந�ள ஆக�றது?, ந�னக வருடம ஒனபது மை�தம எனற�ள. 
கழந்தத தவண்டும எனற டிரிட்தமைண்ட் எடுத்துருக்கசீங்கள�?, ஆம எனற�ள. எவ்வளவ 
ந�ள�?, கடந்த ஓர ஆண்ட�க எனற�ள. ட�க்டர எனக்க எனன ஆச்சு? எனற�ள பவிரிய�. 
ஒண்ணுமை�லதல`மை�, பயப்பட�த யு ஆர தபன, தந� தடனசன பவிளவீஸ், ரில�க்ஸ் அனட் பபீ 
ஹ�ப்பவி, எனற�ர. "ஹ�ப்பவி" எனற இந்த வ�ரத்தததய பவிரிய� தத�தலத்து வருடங்கள 
ஆன தப�தும, கடந்த ச�ல ந�ட்கள�ய் அது முற்ற�லும தத�தலந்து தப�னதத தப�னற 
எண்ணவின�ள. ஸ்தகன 
எடுங்க ரிசலட் ப�ரத்துட்டு தச�லதறன எனற கூற� தசனற�ர. அப்ப�வம அமமை�வம 
தவளனிதய அவருடன தசனற தபச�வவிட்டு வந்தனர. எனனம`மை� எனன�ச்சு எனக்க? 
இப்தப�ததக்க ஒனனும தச�லல முடிய�து ஸ்தகன ப�ரத்துட்டு த�ன கூறமுடியும 
எனக�ற�ர, எனற�ரகள.

ஸ்தகனுக்க தக�ண்டு தசலலப்பட்ட�ள. ச�ரித்த முகத்துடன தலடி ட�க்டர பவிரிய�வவிடம, 
சமைமீபத்த�ல பவிரசவம ஆச்ச�, மைறபடியும கழந்தத...? எனற அவர முடிக்கம முனதப, 
பவிரிய� எனன தகக்கறவீங்க ட�க்டர?, எனக்க கழந்ததகதள இலதல எனற�ள. 
டிரிட்தமைண்ட எடுத்ததய�மை�? ஆமை� ட�க்டர, கதடச�ய�ய் எப்தப�து மை�தவவிலக்க வந்தது?, 
இரண்டு மை�தத்த�ற்கம தமைல இருக்கம எனற�ள. எனன ஆச்சு ?, தச�லலுங்கதளன ட�க்டர
எனற�ள பவிரிய�. ஒண்ணும இலதல`மை� நலல�ருக்தக ட�க்டதர 
ரிப்தப�ரட் ப�ரத்து உங்களனிடம தச�லலுவ�ர எனற�ர. ட�க்டர ஸ்தகன ரிப்தப�ரட்தட 
ப�ரத்து நலல�ருக்கம`மை�, அதகன ஐ ஆம தடலல�ங் யூ, பபீ ஹ�ப்பவி அண்ட் தந� தடனசன, 
தலட் அஸ் தவயவிட் அண்ட் சசீ... எனற தச�லல� தசனற�ர. அப்ப�வம 
அமமை�வம மைருத்துவமைதனதய கத� எனற இருந்தனர. இதடயவில வழக்கற�ஞர 
மைருத்துவமைதனக்தக வந்து வவிட்ட�ர. ந�க�லன க�த்த�ருக்க முடிய�த�ம உடதன 
வவிவ�கரத்துக்க தபல தசய்ய தவண்டுமை�ம, அவர ச�ங்கப்பூருக்க உடதன தப�க 
தவண்டுமை�ம எனற�ர. பவிரிய�வக்க தபசததமபவிலதல, அழ த�ர�ணவியும இலதல. 
பவிரிய�வவின தபற்தற�ர வழக்கற�ஞரிடம தபச�ன�ரகள, அவர பவிரிய�தவப் ப�ரத்து ந�ன 
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ந�க�லனனிடம இந்த வவிவரங்கதள எலல�ம தச�லக�தறன எனற கூற� தசனற�ர.

மைருத்துவமைதனயவில பவிரிய�வவின ஐந்த�வது ந�ள, பவிரச்சதனகதள ந�தனத்து ந�தனத்தத 
பவிரிய� இதளத்த�ள. வயவிரின வல�யும, இடுப்பவின வல�யும அத�கரித்தது. இரத்தம கச�யத் 
தத�டங்க�யது, மைமீண்டும ஸ்தகன. இமமுதற தவதற�ரு ட�க்டர ப�ரத்த�ர, 
அவரும அதத தகளவவிகள, கழந்ததக்க�க ட்ரிட்தமைண்ட்டில ஆரமபவித்து சமைமீபத்த�ல 
பவிரசவம ஆச்ச�?, எனற தகளவவி வதரக் தகட்ட�ர. பவிரிய�வவிற்க
தப�றக்க முடியவவிலதல "எனன... எனன நடக்க�றது எனக்க?, எனனனு தச�லலுங்கதளன 
ட�க்டர?" எனற�ள. ததரிய வந்தது உண்தமை...  நடந்து தக�ண்டிருப்பது இரு உயவிர க�க்க 
தப�ர�ட்டம எனற. ந�னக வருடம, ஒனபது மை�தம நடக்க�த அத�சயம 
இப்தப�து நடந்துளளத�?... ச�ரிப்பத�?... அழுவத�?....மைருத்துவமைதனயவில இருக்க�தறன எனற
ததரிந்தும ந�க�லன வரவவிலதலதய?, தக�பம என தமைல த�தன?, இந்த பச்ச�ளம உயவிர 
தமைல எனன தக�பம?, நம இரத்தம, நம சதத, நவீங்கள தக�டுத்த உயவிரத�தன, நம 
கழந்தததய த�தன சுமைக்க�தறன? என பவிரிய� அழத்தத�டங்க�ன�ள. பவிரிய�தவ வவிட 
அவள தபற்தற�ருக்கப் பயம அத�கமை�னது. பவிரிய�வவின ச�ந்ததன முழுதும இப்தப�து 
ந�க�லன ஏன ததரிந்தும வரவவிலதல?, எனபத�ல த�ன இருந்தது. தபற்தற�ரிடம தகட்ட�ள 
ந�க�லனுக்கத் ததரியுமை� ந�ன மைருத்துவமைதனயவில இருக்க�தறன எனற?, அவங்களுக்க 
கண்டிப்ப� ததரியும`மை� வழக்கற�ஞர எலல�த்ததயும தச�லல�ட்ட�ர�ம. நவீ ஏன தடனஷன 
ஆகற?, ந�க�லனுக்க உன தமைல அனபவிருந்த�ல ந�ச்சயம வந்து ப�ரப்ப�ர. நவீ அதமைத�ய�ய் 
ஆண்டவனனிடம பவிர�த்ததன மைட்டும தசய் எனற�ரகள. ந�க�லன ஏன வரவவிலதல எனபதத
ந�தனத்து ந�தனத்தத தச�ரந்து தப�ன�ள, ந�ட்கள தசலல தசலல அவள தவததன 
அத�கரித்தது, ந�தல தமை�சமை�னது இரத்தக்கச�வ ந�ற்கவவிலதல... கவவிதத ஒனறம 
ந�ற்க�மைல ஓடி வந்தது அவள மைனத�ல...

ஒவ்தவ�ரு முதறயும...
அதறயவின கதவ...
தட்டபடும தப�து...
வவிழ�த்து தக�ளதவ�ம...
ந�னும, அவனு(ளு)ம ?...

தகப்பன முகம ப�ரக்க...
வவிழ�த்த�ருக்கதமை�?...
“அப்ப�” எனறதழக்க...
க�த்த�ருக்கதமை�?...
க�த்த�ருந்து....
க�த்த�ருந்து....
வரவவிலதல எனறதும...
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தங்கள முகம ப�ரக்க...
தவளனிநடப்பு தசய்ததத�?...
வந்தத�?...
தங்கள முகம ப�ரத்தத�?...

முடிந்துவவிட்டது எலல�தமை, பவிரிய�வவின மைனத�ல தவததன, வருத்தம, தக�பம வவீட்டிற்கத் 
த�ருமபவின�லும, ஏன அவர வரவவிலதல?, எனபது த�ன ததலய�ய தகளவவிய�க இருந்தது. 
வழக்கற�ஞர மைமீண்டும அதழத்து, “ந�க�லன ச�ங்கப்பூருக்கச் தசலல தவண்டுமை�ம 
வவிவ�கரத்து தபல தசய்ய உடதன வ�ருங்கள” எனற�ர. கண்டிப்ப�க அப்தப�து தபசுவ�ர 
தகட்தப�ம என பவிரிய� க�த்த�ருந்த�ள. அவதர வவிழ�கள ததடியது, அவதர� அவள பக்கம 
த�ருமபவவிலதல, வரவமை�லதல, தபசவமை�லதல. அருக�ல ந�ற்க க�தடத்த ஒருச�ல 
ந�மை�டங்களனில அவர கண்கதள உற்ற தந�க்க�ன�ள. அவர நவீத�பத�யுடன தபசுவத�ல 
முமமைரமை�க இருந்த�ர. பவிரிய�வடன தபச மைனத�லதல தப�லும, "எனதனப் பற்ற� 
ந�தனக்கவவிலதல, தபசவவிலதல, தபரித�க வருத்தப்படவவிலதல என தபற்தற�ர கூற�யது 
உண்தமைய�க இருக்கதமை�?" என எண்ணவின�ள. பவிரிய�வவின மைனத�ல தகளவவிகளுக்கப் 
பஞ்சதமை இலதல, ஏன த�ல�தயக் தகட்ட�ர?, எலல�ம முடிந்து தப�னத�?, எனதன 
(எங்கதள) மைருத்துவமைதனயவில ஏன வந்து ப�ரக்கவவிலதல?. அவளனின தபற்தற�ர அவள 
மைனத�ன எண்ணங்கதளப் புரிந்து தக�ண்டு பவிரிய�ம`மை� "ந�ங்கள உனதனயும 
ந�க�லதனயும பவிரிக்க தவண்டும என ந�தனக்கவவிலதல, இப்தப�தும கூறக�தற�ம அவர 
சமை�த�னமை�க தபச� பவிரச்சதனதயத் தவீரத்து, உனக்க ந�மமைத�ய�ன, 
சந்தத�ஷமை�ன வ�ழ்தக தருக�தறன எனற�ல, நவீ த�ரளமை�க அவருடன தப�, எங்களுக்கம 
சந்தத�ஷம த�ன" எனறனர. அவர தபசவவிலதல, மை�ற�க அவருதடய தச�ந்தக்க�ரரகள 
பலர தத�டரபு தக�ண்டனர, அவரகள அதழத்தது உனதமையவில எனன பவிரச்சதன எனற 
தகட்கவம, ந�க�லன பற்ற� புறம கூறவத�லும த�ன கற�ய�ய் இருந்தனர.

பவிரிய�வவின தத�ழ� அனு வவீட்டிற்க வந்த�ள. அவளுக்கப் பவிரிய�வவின கதத முழுதும 
ததரியும. பவிரிய� உனக்க�க கவதலப் பட�த ந�க�லதன ந�தனத்து நவீ ஏன கவதல 
தக�ளக�ற�ய்?. இலதல அனு, அவர இப்பவம எனதனத்த�ன ந�தனத்துக் 
தக�ண்டிருப்ப�ர, சரி, உனதன ந�தனத்த�ல உனனுடன அவர தபச� பவிரச்சதனக்க ஒரு 
முடிவ க�ணல�தமை?, தவற உன தமைல இலதலதய?, பவிரச்சதனகளுக்க க�ரணதமை அவர 
த�தன?, தபசுவ�ர அனு கண்டிப்ப� தபசுவ�ர. பவிரிய�, நவீ பட்ட கஷ்டத்த�ற்கம, 
தவததனக்கம ஒரு முடிவ வந்தது என சந்தத�ஷப்படு, நடந்ததத ஒரு கனவ�க 
ந�தனத்து மைறந்துவவிடு எனற�ள அனு. முடிய�து அனு, ந�க�லன என மைனத�ல, ஏன 
எனனனில, என ஒவ்தவ�ரு தசலலுக்களளும நுதழந்து ந�தறந்துவவிட்ட�ர, 
எனனுடன தபச�ன�லும தபச�வவிட்ட�லும, எனதன உதற�ச்தசனற�லும அவரத�ன என 
கணவர எனறம, எனற�ள பவிரிய�. மமமமமம.... எனக்கப் தப�ற�தமைய� இருக்க பவிரிய� 
எனற�ள அனு, ஏன எனன ஆச்சு?, என பவிரிய� வவினவவின�ள. ஒரு ஆண�க ந�ன 
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இலதலதய, ந�க�லன உனதனப் ப�ரக்கம முனதப, ந�ன உனதன த�ருமைணம 
தசய்த�ருப்தபதன?, தவக ந�ட்கள கழ�த்து பவிரிய� அனறத�ன தலச�க ச�ரித்த�ள. 
இவ்வளவ பவிரச்சதனகளனிலும கஷ்டத்த�லும, ஏமை�ற்றத்த�லும, நவீ உனதன ந�தனக்க�த 
ந�க�லதனதய கணவர�க ந�தனக்க�ற�தய, அதத ந�தனத்துத�ன தப�ற�தமைப்படுக�தறன. 
ஆன�ல, மைறபக்கம உனதன மை�த�ரி தபண்கதள ப�ரக்கம தப�து தக�பம தக�பமை�ய் 
வருக�றது, கணவர, கணவர, எனற நவீங்கள ததலயவில தூக்க� தவத்து தக�ளவத�ல த�ன 
இவரகள, நலல மைதனவவிதய கூட இப்படி.... ந�றத்து அனு என ந�க�லன ந�ச்சயமை�க 
வருவ�ர, எனதன அவர தநச�க்க�ற�ர... சரி`மை� உன ந�க�லதன, ந�ன ஒனனும தச�லலல...
க�ளமபுக�தறன, ஆன� அடுத்த தஜேனமைத்த�ல�வது பவிரிய�, ந�ன ஆண�ய்ப் பவிறந்து உனதன 
கலய�ணம பண்ணல�மை�?, எனற பவிரிய� கனனத்த�ல தலச�கத் தட்டின�ள தகல�ய�ய். 
அது முடிய�து, அனு ந�ன எனறம "த�ருமைத� ந�க�லன” த�ன எனற�ள வவிழ�கதளத் 
துதடத்தபடி.

பவிரிய�வக்தக ச�ல தநரங்களனில ந�க�லதன அதழத்துப் தபச�வவிடுதவ�தமை எனற இருக்கம 
நம எண்தணப் ப�ரத்து இதணப்தபத் துண்டித்துவவிட்ட�ல எனன தசய்வது?. சரி, 
தவளனியவில இருந்து முயற்ச�ப்தப�ம என ந�க�லனனின ச�ங்கப்பூர தசலல�தட 
எண்தண தத�டரபு தக�ண்ட�ள பலமுதற, ஒல�தய அடிக்கவவிலதல, எண் இப்தப�து 
உபதய�கத்த�ல இலதல, எண்தண சரி ப�ரக்கவம எனற கறதலக்தகட்டுக் தகட்டு க�து 
புளனித்துப் தப�னது. அங் தமை� க�தய�, வவீட்டின எண்தண தத�டரபு தக�ண்ட�ல, 
அடித்துக்தக�ண்தட இருக்கம நளஇரவ மைணவி பணவிதரண்ட�க இருந்த�லும. எண்தணதய 
மை�ற்ற�வவிட்ட�தர�? ந�ம தத�டரபு தக�ளள தவண்ட�ம என ந�தனத்து வவிட்ட�தர�? என 
பவிரிய� உதடந்து தப�ன�ள. தபற்தற�தர ந�க�லன வவீட்டில தபச தச�லலல�ம என பவிரிய� 
எண்ணும தப�ததலல�ம அப்ப� மை�மை�ய�ரிடமும, ந�க�லனனின அண்ணனனிடமும வ�ங்க�ய 
தமை�சமை�ன த�ட்டும, அவமை�னமும த�ன மைனத்த�தரயவில ஓடும. இத்ததன வருட க�லம, 
எனதன பூப்தப�ல வளரத்த தபற்தற�ர, தவதறதும தசய்ய�த இவரகள, மைமீண்டும 
ஒருமுதற எனன�ல அவமை�னத்தத சந்த�க்க தவண்டுமை�?. அவரகள மைறபடியும 
தமை�சமை�ய்ப் தபச�ன�ல எனன தசய்வது? எனற தகளவவிகளுக்க பத�ல க�ண முடிய�மைல 
த�ணற�ன�ள.

ந�க�லனனின அதழப்பவினற�, ஆற மை�தம நரகமை�க பவிரிய�வவிற்க கழ�ந்தது. அவதர ந�ன 
மைனத�ர தநச�த்தததன!, அவதர ந�ன ஆதச ஆதசய�ய் த�ருமைணம தசய்தததன!, அவரின 
ஒவ்தவ�ரு அதசதவயும ரச�த்தததன!, கணவதரப் தப�ல ப�ரக்க�மைல, ஒரு 
கழந்தததயப் தப�ல, என மைழதல மைகதனப் தப�ல ப�ரத்தததன!, அவருக்க என தமைல 
கடுகளதவனும க�தல இலதலய�? என பவிரிய�வவின மைனத�ல, தகளவவிகள பத�ல�னற� 
ந�ற்பதுத�ன மை�ச்சம.ந�க�லனனின அதழப்பவினற�, ஆற மை�தம நரகமை�க 
பவிரிய�வவிற்க கழ�ந்தது. அவதர ந�ன மைனத�ர தநச�த்தததன!, அவதர ந�ன ஆதச 
ஆதசய�ய் த�ருமைணம தசய்தததன!, அவரின ஒவ்தவ�ரு அதசதவயும ரச�த்தததன!, 
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கணவதரப் தப�ல ப�ரக்க�மைல, ஒரு கழந்தததயப் தப�ல, என மைழதல மைகதனப் 
தப�ல ப�ரத்தததன!, அவருக்க என தமைல கடுகளதவனும க�தல இலதலய�? என 
பவிரிய�வவின மைனத�ல, தகளவவிகள பத�ல�னற� ந�ற்பதுத�ன மை�ச்சம. கதடச�ய�ய் 
நவீத�மைனறத்த�ற்க தசனற தப�து பவிரிய�வவின மைனத�ல ... "இப்ப கூட அவர மை�ற�வவிட 
மை�ட்ட�ர�?, பவிரிய� நவீ த�ன என மைதனவவி, நவீ எனக்க தவண்டும" என கூற மை�ட்ட�ர�?... 
அப்தப�து பவிரிய� தன மை�மை�ய�ரிடம கூற�ய வ�ரத்ததகள த�ன அவளுக்க ஞ�பகம 
வந்தது... "எனதன மைட்டுதமை தநச�த்து, எனக்க மைட்டுதமை கணவர�க இருந்த�ல 
தப�தும...தவதற�னறம தவண்ட�ம...அவர க�லகளுக்க ந�ன தசருப்ப�ய் இருக்க�தறன... 
மைற்ற எவற்தறயும கூட ந�ன த�ங்க� தக�ளக�தறன"... இதத வவிட ஒரு மைதனவவிய�ய் 
எப்படி த�ழ்ந்து தப�வது...புரியவவிலதல பவிரிய�வக்க. ஐந்து லட்ச ரூப�ய் 
தசலவவில அதமை�கமை�க நடந்த கலய�ணம, ஐந்து ரூப�ய் தரதவனயூ ஸ்ட�மப் க�க�தத்த�ல 
முடிந்து தப�னது. இனற வதர ந�க�லனனின கடுமபத்த�ரும, ஏன ந�க�லன கூட 
அதனவரிடமும வவிவ�கரத்து தபற்றதற்க�க கூறம க�ரணம பவிரிய� ஒரு மைலடி 
எனபது த�ன...  உண்தமையவில க�ரணம எனன எனற பவிரிய�வக்கம, ந�கலனுக்கம 
அவரகள கடுமபத்த�ற்கம ததரியும...

பவிரிய� மைலடிய�? இதற்க�ன பத�ல... இனறம எனறம பவிரிய�வவின மைனத�ல கவவிததய�க...

ந�னக வருடங்கள...
ந�கழ�த அத�ச�யம...
நடந்ததற�யது !
அத�ச�யம என...
எவரும மைக�ழும முன...
முடிந்தும தப�னது

இனனிப்புகள...
பரிமை�ரப்பட்டீறக்க தவண்டும...
வவிருந்து தவத்த�ருக்க தவண்டும...
வ�னத்த�ற்க துளளனி ...
இருக்க தவண்டும...
நம இருவரும

நமைக்க முதல வ�ரிசு...
உங்கள கடுமபத்த�ற்தக...
ததலச்சன வ�ரிசு...
எழுபது ந�ள�ன புது உயவிர
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மைருத்துவமைதனயவில ...
இரு உயவிர க�க்க...
தப�ர�ட்டம...
தகவல ததரிந்தும...
எவரும வரவவிலதல ...
அப்தப�ழுதும...
ந�ன...
தங்கள துதனவவி த�தன?

வரவவிலதல எனறதும...
தங்கள முகம ப�ரக்க...
தவளனிநடப்பு தசய்ததத�?...
வந்தத�?...
தங்கள முகம ப�ரத்தத�?

நவீங்கள வந்த�ருந்த�ல...
ந�தலத்த�ருக்கதமை� ?...
பவிற�ந்த மை�தம...
பவிறந்த�ருக்கம...
வயது முனற�க�யவிருக்கம...

ந�தலக்கவவிலதல...
நவீங்களும...
நம “கட்ட�னுவம”...

க�லங்கள எத்ததன கடந்த�லும பவிரிய�வவின ஞ�பகம ந�க�லன வவீட்டிலும, அவர மைனத�லும
மைதறந்து தப�ன�லும எனறம, ந�க�லனனின கடுமபத்த�ற்தக உருவ�ன முதல உயவிர, 
ததலச்சன வ�ரிதச சுமைந்தவள... “பவிரிய� எனக�ற இந்த மைலடி த�ன”...

- அன�மை�க� பவிரித்த�மை�
anamikapritima@yahoo.com
பத�வகள, தமை 2008 இதழ் 101
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31. அம்மதொவவின் நதிழல்!   - புததியமதொதவவி, மம்தப -

'தப�ண்ணுட� அப்படிதய உங்க அமமை� மை�த�ரி மக்கம முழ�யுமை� எனனட� ஆனந்த் 
சத்ததமை இலதல..தப�ண்ணு பவிறந்த�ட்தடனு கனனத்த�தல தகதய வச்ச� உக்க�ந்த�ட்டிய�?'  
ப�ட்டியவின கரல�ல வழ�ந்த சந்தத�ஷத்தத அப்படிதய நகல எடுத்துக் தக�ளள முடிய�மைல 
தசல தப�தன ப�க்தகட்டில தப�ட்டுக் தக�ண்டு க�தர ஸ்ட�ரட் தசய்த�ன.

தப�ண்ணு பவிறந்தத�ல அவனுக்க ஒனறம வருத்தமை�லதல. ஆன�ல எனன க�ரணம 
தக�ண்டும தன அமமை�வவின ச�யல�ல இருக்கக்கூட�து. இந்த ந�தனப்தப அவதன 
எனனதவ� தசய்தது.

ஆபபீஸ் தவதலயவில ஒவ்தவ�ரு தப·ல�க த�றந்து மடிக்தக�ண்டிருந்த�ன. ப�ட்டி தச�லக�ற
மை�த�ரி கழந்தத அவன அமமை�வவின ச�யல�ல இருந்த�ல எனன தசய்வது? அவன�ல 
ந�தனத்துப் ப�ரக்கதவ முடியவவிலதல. எதத மைறக்க தவண்டும எனற 
ந�தனக்க�தற�தமை� அதுதவ எப்தப�தும எதத ந�தனத்த�லும முந்த�க்தக�ண்டு வந்து 
ந�ற்பது மை�த�ரி அமமை�வவின ந�தனவகள அவதன அதலக்கழ�த்தது. அமமை�வவின ந�தனவ�க
இருந்த எலல�வற்தறயும அடித்து தந�றக்க�ய வவீச� எற�ந்தப் பவின 
எங்க�ருந்து வந்த�ருக்க�றது இந்த அமமை�வவின ந�ழல?

தூக்கம பவிடிக்க�மைல புரண்டு படுக்கம தப�து தலட்தடப் தப�ட�மைல இரவவில நடக்கம 
தப�து அவதன துரத்த�க் தக�ண்டிருந்த அமமை�வவின ந�ழல இப்தப�து ந�ழல�தடகதள 
வவிலக்க�க்தக�ண்டு ந�ஜேங்களனின பயமுறத்தலுடன ரத்தமும சததயுமை�க 
அவனருக�ல.

கழந்தததயப் ப�ரக்க தப�கதவ பயமை�க இருந்தது. பவிறந்த கழந்தத இனன�ர 
ச�யல�லத�ன இருக்க�றது எனற அவரவர தன வவிருப்பம தப�ல தச�லவது அவனுக்கத் 
ததரிந்ததுத�ன.இதத எலல�ம தபரிது படுத்த�க்தக�ளள கூட�து எனற அவன மதல 
பல முதனகளனில�ருந்து அவனுக்கச் தசய்த�கள அனுப்பவிக்தக�ண்டு இருந்தது.

அவன அமமை� அவன ததலதய எடுத்து தன மைடியவில தவத்துக் தக�ளக�ற�ள. அவள 
தககள தன ததலமுடிகதளக் தக�த�வவிடும முனதப அவன படக்தகன தன ததலதய 
அவள மைடியவில�ருந்து எடுத்துக் தக�ளக�ற�ன. அவன ததலயதண கட்டில�ல�ருந்து 
கசீதழ வவிழுக�றது. தூக்கம கதலத்து அமமை�வவின ந�ழல அவதனத் துரத்துக�றது.
**
எப்படித்த�ன இந்த மை�த�ரி தநரங்களனில மைட்டும இந்தச் சனனியன பவிடித்தது பவிச�சு மை�த�ரி 
முழ�த்துக்தக�ளக�றதத� ததரியவவிலதல. தலட்தடப் தப�ட�மைல எழுந்து தப�ய் எனன 
தவண்டும எனற தகட்ட�ள.
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அமமை� ப�த்ரூமுக்க எனற கண்தணக் கசக்க�க்தக�ண்டு அவன ந�னற�ன.

எனனட�.. ப�த்ரூமுக்க.?. எலல�ம தபட்தலதய இருந்து தத�தலச்சப்பவிறக ..கழத்த� 
தத�தலதயண்ட� அவன அதர டிர�யதரக் கழட்டிவவிட்டு அதசயவில 
தத�ங்க�க்தக�ண்டிருந்த மைற்தற�ரு டிர�யதர மை�ட்டிவவிட்ட�ள. ஒரமை�க நதனந்த�ருந்த 
தப�ரதவதய எடுத்து ஒதுக்க� தவத்து நதனய�த பகத�தய வவிரித்து அவனுக்க 
மடிவவிட்ட�ள. தலட்டுப்தப�டுமமை�, பயமமை� இருக்க எனற அவன தச�லலவம அவளுக்க
தக�பம வந்தது. நடுர�த்த�ரியவில தசய்வததயும தசய்துட்டு எனற கத்த�ன�ள.அவன 
தத�தடதயப் பவிடித்து த�ருக�வவிட்ட�ள.

உண்தமையவிதலதய அவனுக்கப் பயமை�க இருந்தது. அமமை� பக்கத்த�ல படுக்கம ந�ட்களனில 
மைட்டும அவன தப�ரதவதய ஈரப்படுத்துவத�லதல. ந�மமைத�ய�க தூங்க� எந்த�ரிப்ப�ன. 
ஏந்த�ன இந்த சரவணன மை�மை� வவீட்டுக்க வருக�ற�தர� அவர வருக�ற 
ந�ளனில எலல�ம அமமை� அவனுடம படுத்துக்தக�ளவத�லதல. அவன வவீட்டுப்ப�டம எழுத 
உட்க�ரந்த�லும எலல�ம ந�தளக்க எழுத�க்கல�மட�, ஞ�யவிற்றக்க�ழதமை லீவத�தன, 
இப்தப�தவ ர�த்த�ரி முழ�ச்ச� உட்க�ரந்து க�றக்க�வச்ச�ட்டு ந�தளக்கப் பூர� 
தவளனியவில சுத்தனுமை� எனற கத்துவ�ள.

கண்கதள இறக்கமடிக்தக�ண்டு அவன மைறபக்கம த�ருமபவிப் படுத்துக்தக�ண்ட�ன. அவள 
அந்த அதறயவில�ருந்து எழுந்து தப�வது அந்த இருட்டிலும அவனுக்கத் ததரிந்தது. எனன 
த�ன தப�ரதவதய இழுத்து மடிக்தக�ண்ட�லும க�துகதள அவன�ல 
மடிக்தக�ளள முடியவவிலதல. பக்கத்து அதறயவின கதவகள அதடபடும சத்தம அவன 
முகத்த�ல அதறவது மை�த�ரி. அவன வளர வளர அவன அமமை� அவனனிடமை�ருந்து 
தர�மபதவ வவிலக�ப்தப�ய்வவிட்டத�க அவன ந�தனத்த�ன. அவன ச�னனப்பவிளளதளய�க 
இருக்கம தப�ததலல�ம வவீட்டுக்க வருக�ற தப�க�றவரகளனிடதமைலல�ம 'இவனுக்க�கத்த�ன
ந�ன வ�ழ்ந்துக�ட்டிருக்தகன'எனற இவதன இழுத்து மைடியவில தவத்துக்தக�ண்டு அழுவ�ள.
வந்த�ருப்பவரகளும தசரந்து அழுக�ற மை�த�ரி உட்க�ரந்த�ருப்ப�ரகள. 'ததரியமை� இரு.. 
உங்கப்ப� படிக்க வச்ச படிப்பு இருக்க, மை�சச்சமபளமை�ருக்க, ய�ருக்கம நவீ சுதமைய� 
இருக்கப்தப�றத�லதல.. ' எனற ஆறதல தச�லவ�ரகள.

'அமமை�தவ நவீ அழமை� ப�த்துக்கனும ர�ச�' எனற அவரகள தச�லலுமதப�து இவனுக்கப் 
தபருதமைய�க இருக்கம. ஒரு தபரிய மைனனித தத�ரதண வந்துவவிடும.' சரி' எனற 
ததலய�ட்டுவ�ன.

ந�ள ஆக ஆக அமமை� ஏன இப்படி மை�ற�ப்தப�ன�ள எனற அவன�ல புரிந்து தக�ளள 
முடியவவிலதல. சரவணன மை�மை� வவீட்டுக்க வர ஆரமபவித்தப் பவிறகத�ன அமமை� 
தனனனிடமை�ருந்து வவிலக�ப்தப�ன�ள� எனற இப்தப�தும மைண்தடதயப் 
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தப�ட்டுக்கழப்பவிக்தக�ண்டது த�ன மை�ச்சம. ப�ட்டி த�த்த� வந்து சண்தட தப�ட்டதும 
சரவணன மை�மை�தவ கலய�ணம பண்ணவிக்தக�, பவிளதளதய ந�ங்கள ப�ரத்துக் 
தக�ளக�தற�ம எனற தச�னனதும பசுதமைய�க ந�தனவவில இருக்க�றது. அதற்கம 
மை�ட்தடன எனற பவிடிவ�தமை�க மைறத்துவவிட்ட�ள. அதன பவின சரவணன மை�மை� வவீட்டுக்க 
வருவது ந�னற தப�னது எனற�லும அவள தக�பமும கத்தலும மைட்டும அத�கமை�னது.

அவன கலலூரி ந�ட்கள தர�மபவம தக�டுதமைய�னதவ. படுக்தகயவில�ருந்து அவன 
எழுந்தவடதனதய ச�ல ந�ட்களனில ஆரமபவித்துவவிடும அவள ரகதள.

'சமபளத்தத அப்படிதய த�ன தந்த�ருக்தகன, எனதன அடிக்க�தவீங்க' எனற அடி தப�றக்க 
முடிய�மைல அலறவது தப�ல�ருக்கம
அவள அழுதக..

அப்தப�ததலல�ம ப�ட்டி வந்து ஏத�வது சமை�த�னம தச�லல� அமமை�தவ 
இழுத்துக்தக�ண்டு தப�வ�ள.

அவனுக்கக் தக�பம வரும. எத்ததனத் தடதவ தச�லல�யவிருக்தகன ப�ட்டி, ந�ன க�தலஜ் 
தப�ற வதரக்கம அந்த ரூம கததவத் த�றக்க�ததனு. கதவவில பூட்டுப்தப�ட்டு அதடத்து 
தவத்த�ருந்த�லும அவன அமமை�வவின ந�ழல மைரக்க�தளதயப் தப�ல 
நவீண்டு வந்து அவன பூமை�தயத் தத�டும. அப்படித் தத�டுக�ற ஒவ்தவ�ரு கணமும 
பூமை�யவில�ருந்து பவிய்த்துக்தக�ண்டு பவிரபஞ்சத்த�ல எங்க�வது வவிழுந்து தத�தலக்கம 
எண்ணத்த�ல அவன மைனம படபடக்கம.

அமமை�வவின ந�ழல அவனருக�ல ததலமுடி முனபக்கம தத�ங்க ந�னற அந்தக் க�ட்ச�. 
அவன அலறல தகட்டு ப�ட்டி ஓடிவந்து ந�ரவ�ண ந�ஜேத்தத அமமை�வவின ந�ழல 
புடதவக்கள சுருட்டிக்தக�ண்டு இருட்டுக்கள ஓடின�ள.

'இங்தக ப�ருமமை� .. ச�க�தரட்ட�ல சுட்டு வச்ச�ருக்க�றதத..' அமமை� அழுதுக்தக�ண்தட 
தச�லவதும அவளுடன தசரந்து ப�ட்டியும அழ.. அந்த இரவத�ன அவன அமமை�தவப் 
ப�ரத்த கதடச� இரவ�க இருந்தது. அதனபவின அவதன வவீட்டில தவத்த�ருப்பது 
நலலதலல படிப்பு ப�த�க்கம எனற ஹ�ஸ்டல�ல இருக்கச் தச�லல�வவிட்ட�ள ப�ட்டி. 
அமமை� இறப்புக்க அவன வரவவிலதல. ப�ட்டியும அவதனக் கட்ட�யம வரச்தச�லல� 
தசண்டிதமைண்டல�க பயமுறத்தவவிலதல.

**

அமமை�தவப் பற்ற� எதுவம அவன ய�ரிடமும தகட்க வவிருமபவவிலதல. மைறக்க 
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ந�தனப்பததப் பற்ற� தூண்டித் துருவவி தகளவவிகள தகட்டு ததரிந்து தக�ளள ந�தனப்பது 
முட்ட�ளதனமை�கப்பட்டது. எப்தப�துதமை அவன அமமை�வவின ந�ழல�ருந்து ஒதுங்க�தய 
இருக்க வவிருமபவின�ன. கழந்தததயப் ப�ரக்கப்தப�கம ந�தள அதற்க�கதவ 
தளளனிப்தப�ட்ட�ன. தப�ங்கல வருக�றது, கட்ட�யம வ� எனற�ள ப�ட்டி. அவன 
மைதனவவிக்க தவற அவன உடதன ப�ரக்க வரவவிலதல எனற வருத்தம. எவ்வளவ 
ந�ட்கள இப்படி ப�ட்டி தச�னன ஒரு வ�ரத்ததக்கப் பயந்து தக�ண்டு தன கழந்தததயப் 
ப�ரக்க�ல�ருக்க முடியும?

தப�ங்கலுக்க வவீட்டுக்கப் தப�னவடன மைனச�ல ந�தறய ததரியத்தத 
வரவதழத்துக்தக�ண்டு தத�ட்டிதல ஒதுக்க� கழந்தததயப் ப�ரத்த�ன. கழந்தத 
தூங்க�க்தக�ண்டு இருந்தது. தூக்கத்த�ல ச�ரித்தது. அந்தச் ச�ரிப்தபப் ப�ரக்கம தப�து அவன
மைனம ச�ல�ரத்தது. கழந்தததயத் தூக்கதவ� தத�டதவ� அச்சமை�க இருந்தது.

தப�ங்கலுக்க ப�ட்டி வவீட்டில பதழய சமை�னகதள எலல�ம எடுத்து 
ஒதுக்க�க்தக�ண்டிருந்த�ள. பரணவில இருந்த பதழய தபட்டி, சூட்தகஸ் எனற ந�தறய 
பதழயன கழ�தல தசய்வத�ல அவன ப�ட்டிக்க உதவவிய�க இருக்கம தப�துத�ன அந்த 
தப�ட்தட� அவன ப�ரதவயவில பட்டது. தப�ட்தட� ஸ்டுடிதய�வவில எடுத்தப் படம. அவன 
அமமை� அப்ப�வவின த�ருமைண புதகப்படம. மை�தலயும கழுத்துமை�க அவன அமமை� அருக�ல 
ந�ற்பது அவந்த�ன�? அப்படிதய அவதனப் தப�லதவ ந�ற்கம அவனுதடய 
உருவத்த�ல மைங்க�யக் தக�டுகள�ய் ததரிந்தது அவன அப்ப�வவின ந�ஜேம..

தவகமை�க எழுந்து தப�ய் தன முகத்ததக் கண்ண�டியவில ப�ரத்துக் தக�ண்ட�ன. ஒரு 
மை�லல�மைமீட்டர கூட பவிசக�மைல அப்படிதய அதத முகம .. அவன பவிமபத்தத ஏற� மை�த�த்துச் 
ச�ததக்க�றது அமமை�வவின ந�ழல.

இனம புரிய�த தவததனயும வல�யும அவதனப் புரட்டி எடுத்தது. தத�ட்டில�ல கழந்ததச் 
ச�ணுங்கக�றது. தமைதுவ�க தத�ட்டிதல வவிலக்க� கழந்தததய எடுத்து மைடியவில 
தவத்துக்தக�ண்ட�ன. அதன பட்டு வவிரலகதளத் தத�ட்டுப் ப�ரத்த�ன. தமை�ட்டின 
இதழ்கதள வவிரித்து தத�ட்டுச் தசலலும ததனறதலப் தப�ல அவன தககள கழந்ததயவின 
வவிரலகதள வவிரித்து உளளங்தகதயத் தத�ட்டுப்ப�ரத்தன. அந்தத் தத�டுதல�ல அமமை�வவின
ந�ழல. அவன தக�ஞ்சம தக�ஞ்சமை�க அந்த ந�ழலுக்கள கதரந்து தக�ண்டிருந்த�ன.

puthiyamaadhavi@hotmail.com
பத�வகள, ஜேனவரி 2007 இதழ் 85 
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32..  பசதி!  - வவி. ரி. இளஙவகதொவன் ( பவிரதொன்ஸ் ) -

சுன�மை�ப் தபரதல அடித்து இனற ஆற மை�தங்களுக்க தமைல�க�வவிட்டது. ஊரில எனக்கத் 
ததரிந்த ச�லர வவிபரமை�கக் கடிதங்கள எழுத�யவிருந்தனர. அனற... ... தத�தலக்க�ட்ச� மலம 
தசய்த�யற�ந்ததும உடதனதய தத�தலதபச� எடுத்து தக�ழுமபவில சதக�தரரகளனிடம தபச� 
வவிபரங்கள ததரிந்துதக�ண்தடன. தத�தலக்க�ட்ச�யவில மைமீண்டும மைமீண்டும க�ட்டப்பட்ட 
அழ�வகதளப் ப�ரத்து இதயம படபடத்தது. இனறம அததன மைறக்கமுடியவவிலதல...

ந�த்த�தரக்கப் தப�ன�ல... .. இர�ட்சத அதலகள தபரிதரச்சதல�டு... .. 
ஆயவிரக்கணக்க�னவரகதள�டு தசரந்து ஓடும எனதனயும கதலத்துக்தக�ண்டு 
வருக�றது... ... எனன அவலம... ..

தநற்ற ஒரு கடிதம வந்தது. எழுபதுகளனில எனனுடன பழக�ய ஒரு தத�ழர... .. 
எண்பத்தத�ர�ம ஆண்டு நடந்த அவன த�ருமைணத்த�ற்கக் கூடப் தப�யவிருந்ததன. அனப�ன 
மைதனவவி. அழக�ன இரு தபண் கஞ்சுகள பவிறந்தன. அவன நலல இலக்க�ய இரச�கன... 
..
கவவியரங்ககளனினதப�து என கவவிததகதள இரச�த்துக் தகட்டுப் ப�ர�ட்டியவன. 'தவலடிங்" 
ஒட்டுதவதல தசய்து உதழத்து வந்தவன. கபடமைற்ற மைனத்த�னன... ..

இர�ணுவ நடவடிக்தககள�ல பல இடங்களுக்க அவன இடமதபயரதவண்டியவிருந்தது. 
ஆன�லும ஒரு ந�ள 'இனந்ததரிய�தத�ரின  துப்ப�க்க� அவதனப் பல�தக�ண்டுவவிட்டது� . 
ச�ல மை�தங்களுக்கப் பவினனர த�ன தசய்த� அற�ந்ததன. அப்தப�துங்கூட அவன 
கடுமபத்த�னர எங்தக இருக்க�னறனர எனற வவிபரம க�தடக்கவவிலதல... ..

தநற்ற வந்த கடிதம அவன மைதனவவி எழுத�யது த�ன... ..

'அனபுளள அண்ணர அற�வது, உங்கள நண்பர இறந்து வருடங்கள பல ஆக�வவிட்டததன 
அற�ந்த�ருப்பபீரகள. என கடிதம உங்களுக்க ஆச்சரியமைளனிக்கம. உங்கள கடுமப ந�தலதமை 
எப்படிதய� எனக்கத் ததரிய�து. உங்கதளத் ததரிந்த நலல மைனனிதர ஒருவர 
த�ன உங்கள ப�ரிஸ் முகவரிதயத் தந்துதவவின�ர. எங்களுக்க இரு தபண் பவிளதளகள. 
உங்களுக்க அவரகதளச் ச�னனஞ்ச�றசுகள�கக் கண்டு ஞ�பகமை�ருக்கல�ம.

எங்கள வ�ழ்க்தக ந�தலதமை தமை�சமை�க�வவிட்டது. எங்கள வவீடு வளவ, கர�ஜ் எலல�ம 
இர�ணுவ வலயத்த�ற்கள ச�க்க�வவிட்டதத அற�ந்த�ருப்பபீரகள. அங்க தப�ய்க்கூட ப�ரக்க 
முடிய�து. பல இடங்களனில இடமதபயரந்து வச�த்து, தற்தப�து வட்டுக்தக�ட்தடயவில ஒரு 
வவீட்டுக்க�ரரின புண்ணவியத்த�ல அவரகளது ச�ற�ய வவீட்டின தக�டித் த�ழ்வ�ரமை�க பத்த� 
இறக்க� இருக்க�தற�ம. கடந்த ஒரு வருடமை�க இங்க த�ன இருக்க�தற�ம. அவரகளும 
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தங்களுக்க இதடஞ்சல எனறம வவிதரவவில தவற இடம ப�ரத்துப் தப�கமை�றம 
கண்டிப்ப�கக் கூற�வவிட்டனர. பவிளதளகள இருவரும தபரியபவிளதளகள... தப�த்த�ப் தப�த்த� 
வளரத்தன�ன. ந�வ�ரண உதவவிதயண்டு தக�ஞ்சம தந்த�ங்கள... இப்ப அதுவம 
ந�ப்ப�ட்டிப்தப�ட்ட�ங்கள. நதக நட்டு ஒனறம இலதல. எலல�ம வவித்துத் த�ன 
பவிளதளகளனின படிப்தபயும கவனனித்து, உயவிதரயும மை�னத்ததயும இதுவதர க�ப்ப�த்த� 
வந்தத�ம. பவிளதளகள இருவரும 'ஜே�. ச�. ஈ." ச�த�ரண தரம ச�த்த�யதடந்துவவிட்ட�ரகள. 
தமைதல படிக்க வசத�யவிலதல. ந�னும பவிளதளகளும ததயல தவதல தசய்தும, பலக�ரம 
தசய்து வவிற்றம ஒரு மை�த�ரி உயவிதரப் பவிடிச்சு தவச்ச�ருக்க�றம... .. தற்தப�து ந�தலதமை 
தமை�சமை�க�வவிட்டது. அதரப் பட்டினனி.. .. வ�ழ்க்தக.. மை�த்த�க்கட்ட துணவியவிலல�த 
ந�தலதமை... .. பவிளதளகதளப் பற்ற� ந�தனக்க ந�தனக்க ந�த்த�தரயவிலதல... ... ச�னனச் 
ச�னன கடன தத�லதலகள தவற...  இனனிதமைல தப�றக்கமுடிய�த ந�தல... .. ஆரிடமும 
உதவவி தகட்க முடியவவிலதல. மைருந்து மை�யம கடிச்தச�, க�ணத்த�ல, களத்த�ல வவிழுந்தத� 
ச�கதவணுமதப�ல�ருக்கம... ஆன�ல... அவர தந்த வ�ழ்க்தகப் தப�ததனகள...  எமதமைக் 
தக�தழகள�க்க�வவிடவவிலதல...  ததரியத்தத�டு .... ... பவிளதளகதள மை�னத்தத�டு 
வளரக்கதவணும... .. எத்ததகய துனபமவரினும தகவலமை�க வ�ழமுடிய�து... ..! 
உங்கள நண்பரின நலல மைனசும, தனனமபவிக்தகயும உங்களுக்க வவிளங்கம த�தன..! 
அவரின ந�தனவகள த�ன எமதமைக் க�ப்ப�ற்ற� தவத்த�ருக்க�னறன... .. உங்கள 
நண்பருக்க�கவம, உங்கள உடனபவிறவ�ச் சதக�தரி, பவிளதளகள�க எங்கதள ந�தனத்தும 
உங்கள�ல ஏதும உதவ முடியுமை�..? ந�ங்கள தவற ஒரு வவீடு ப�ரத்துப் தப�கதவண்டும. 
ஏத�வது ச�ற தவதல, தத�ழ�ல தசய்து பவிதழக்கதவண்டும. பவிளதளகதள மை�னத்தத�டு 
வ�ழதவக்க தவண்டும. என தசய்தவன அண்ண�..? உங்கள�ல இயனற 
உதவவிதய எத�ரப�ரக்க�தறன. தமைற்கண்ட முகவரியவில த�ன இமமை�தம முடியுமவதர 
தங்க�யவிருப்தப�ம... ... "

என முனன�ல என நண்பன கடுமபம ததரிக�றது. அந்தக் கடிதம எனது 'தக�ட் 
தப�க்கற்ற�ல" த�ன இனனும இருக்க�றது. தக�ழுமபவில எனக்கத் ததரிந்தவரின தபயருக்க 
நூற 'யூதர�" அனுப்பவி அததன அங்க உடன க�தடக்க ஆவனதசய்யுமை�ற 
தச�லல�வவிட்தடன. அந்தப் பணம அங்க பனனனிரண்ட�யவிரம ரூப� வதரயவில 
க�தடத்த�ருக்கம.

ஆன�ல... .. என மைனம... அந்தப் பணம அவரகளுக்கச் ச�ற�ய தததவக்கத் த�னும 
தப�துமை�..? எனது ந�தலதமை அவரகளுக்கத் ததரியுமை�..? எனக்கம இரு தபண் 
பவிளதளகள... .. தபரியவரகள... முனனர தனனிய�கத் தத�ழ�ல தசய்யதவன வங்க�க் கடன 
எடுத்த�ருந்ததன. தத�ழ�ல நட்டத்த�ல முடிந்துவவிட்டது. வங்க�க்கடன முடியவவிலதல.

தற்தப�து உணவகதமை�னற�ல தவதல. க�தடக்கம சமபளத்த�ல வங்க�க்கடன கழ�த்து, 
வவீட்டு வ�டதக, மை�னச�ரம, தண்ணவீர என பலவற்றக்கம தவட்டின�ல மை�தம முடிய 
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தகயவில ச�லலதறக் க�சுகூட மை�ஞ்சுவது கஷ்டம... .. உதவவிதசய்ய மைனம 
துடிக்கது... .. என தசய்தவன.. பணமை�லதலதய... ..! ய�ரிடமும கடனதபறவம முடிய�து... ..!
இங்க பணம தவத்த�ருப்பவரகள, தமைலும தமைலும பணம ததடவம, வவீடு வளவ, வ�கனம, 
வசத� ததடவம, வங்க�க் கணக்க�ல பணத்தத ந�ரப்பவம ஆல�ய்ப் 
பறக்க�ற�ரகள... ...
மைனச்ச�ட்ச� மைனனித�பவிமை�னத்தத அவரகளனிடம எத�ரப�ரக்க முடிய�து..

இரவ தவதல முடிந்து, பஸ் எடுப்பதற்க தக�ஞ்சத் தூரம நடக்கதவண்டும. தநரம 
நளளனிரவக்க இனனும பத்து ந�மை�டங்கதள இருக்க�னறன. இதுதவ கதடச� பஸ். எட்டி 
நடக்க�னதறன. வவீத�க்கதரயவில தபரிய மைரத்த�னகசீழ் ந�னற, சுமை�ர பத�தனந்து 
வயதுதடய, தப�ல�வ�ன தத�ற்றமுளள க�ழக்க ஐதர�ப்பவிய ந�ட்டுச் ச�றமை� ஒருத்த� 
புனச�ரிப்புடன எனதன தந�க்க� வருக�ற�ள. இவளது வ�ழ்க்தகக்கம எனன தததவதய�..? 
அவதளப் ப�ரத்தும ப�ர�ததுதப�ல மைனம அதலப�ய நளளனிரவ பஸ் 
புறப்படும இடத்தத தந�க்க� மை�கதவகமை�க நடக்க�னதறன.

vtelangovan@yahoo.fr
பத�வகள, மை�ரச் 2007 இதழ் 87 
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33.  இந்த வதொரம் ரதொசதிபலன்!  - புததியமதொதவவி (மம்தப) -

ச�றகதத: இந்த வ�ரம ர�ச�பலன! - புத�யமை�தவவி -இரவ தநர க�லதசண்டரகள கற�த்து ஓர
அலசல ரிப்தப�ரட் எழுத�யதற்க ஏகப்பட்ட வரதவற்பு. பவிறதகனன? அத�ல 
உலகமையமை�ததல 'வ�ங்க வ�ங்க' எனற தப�ட்டு வ�ங்க�வவிட்தடன. அதுமைட்டுமைலல 
இப்தப�ததலல�ம உலகமையமை�தல, தபண்ணவியம எனக�ற மை�த�ரி தவய்தடஜ்ஜே�ன 
சமை�ச்ச�ரங்கதளப் பற்ற� எழுதுமதப�ததலல�ம அத�ல கட்ட�யம எழுத�தய ஆகதவண்டும 
அது எப்படி எலல�ம ப�ல�யல உறவகதளப் ப�த�க்க�றது எனற. இந்த�ய�டுதட 
ஜே�ந்த�ப�த். இதற்தகலல�ம அவரகள ஏகப்பட்ட சரதவ நடத்த� புளளனிவவிவரத்துடன 
கட்ட�யம நமைக்க தவண்டியததத் தந்த�ருப்ப�ரகள. நமைக்க எந்த பவிரசண்தடஜ் தவணுதமை� 
அதத எடுத்துக்தக�ண்டு இந்த�ய�டுதட இப்படி தச�லல�யவிருக்க�றத�க்கம எனற 
தச�லல�வவிடல�ம. எந்த வயத�னர, எந்த மை�நகரத்த�னர, ஆண� தபண்ண� எனக�ற 
தசய்த�கதள எலல�ம தச�லல தவண்டும எனற கட்ட�யமை�லதல. ய�ர அதத எலல�ம 
கண்டு தக�ளளப்தப�க�ற�ரகள தச�லலுங்கள? த�ருமைண உறவகள, த�ருமைணத்த�ற்க 
அப்ப�ற்பட்ட ப�ல�யல தத�டரபுகள, ச�ங்க�ள தபரண்ட், இத்த�ய�த� எலல�ம கலந்து ஒரு 
கலக்கல கட்டுதர எழுத�வவிட்ட�ல ஓரளவ வ�சகரகள மைனச�ல இடம 
பவிடித்துவவிடல�மத�ன. ந�ம எழுதற ச�னன ச�னன வவிஷயங்களும சரித�ன�, ய�ரச் 
தச�னனது, அவர தச�னனததலல�ம நமபகத்தனதமையுதடயத� எனபததப் பற்ற� எலல�ம 
அலட்டிக்தக�ளளும அத�கப்பவிரசங்க�த்தனம கூட�து.

எப்படிதய� இரவ தநர க�லதசண்டர பற்ற� எழுத�யத�ல எனக்க தவதல 
உறத�ய�க�வவிட்டது. மை�சச்சமபளம, தப�க வர ·பரஸ்ட்க்ள�ஸ் ப�ஸ், ரிக�, ட�க்ச� தசலவ
எலல�ம. மை�ங்க மை�ங்தகனற எததச் தச�னன�லும தட்ட�மைல தசய்வத�ல 
சல�ப்பதடவத�லதல. ஆன�ல இந்த் ஆச�ரியரக்கழுவவில இருப்பவரகதளப் ப�ரத்த�லத�ன 
எரிச்சல வருக�றது. கண்டும கழ�யுமை�ன கண்களும கனனமும. தடித்த பவிதரமை�ல 
மக்கக்கண்ண�டி ( அது ஏங்க கண்ணுக்கப் தப�டற கண்ண�டிக்க மக்க 
கண்ண�டினு தபரு? இததப் பற்ற�யும சுவர�ஸ்யமை� ஓர அலசல கட்டுதர எழுத�டல�மனு
தத�னுது!) வயசுக்க மைமீற�ய வயத�ன தத�ற்றம..பத்த�ரிதகயவில தவதலப்ப�ரப்பவரகளுக்க 
ஒரு துளளும இளதமை இருக்க தவண்ட�ம,? அப்பம த�தன அவரகள எழுத்த�லும அது 
த�தன பளனிச்ச�டும.எப்படியும இருந்து தத�தலக்கட்டும ந�மும இவரகளுடன 
தசரந்து இவரகளனில ஒருவர�க ஆக� வவிடக்கூட�து.

வழக்கமதப�ல எலல� பத்த�ரதககளனிலும நடக்க�ற ஆளகதறப்பு இங்தகயும அடிக்கடி 
நடந்து தக�ண்டுத�னனிருந்தது. நமைக்தகனன? எனற எததயும கண்டு தக�ளள�மைல 
இருந்த�ல த�ன உண்டு எனற ந�தனத்துக்தக�ண்தடன. பத்த�ரிதகயவில தவதலப் 
ப�ரக்க தவண்டும எனபது எத்ததன வருடத்து கனவ. தததவயவிலல�த வவிஷயங்களனில 
மக்தக நுதளத்து இந்த தவதலதய இழந்துவவிடுவத�ல எனக்க உடனப�டிலதல. இந்தப் 
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பத்த�ரிதகயவில தவதலப்ப�ரக்க�தறன எனற தச�லல�க்தக�ளளுமதப�து 
எத�ர�ளனி மைனச�ல ஒரு புருவம உயரந்தப்ப�ரதவ வவிழுதமை அதுத�ன இந்த தவதலயவின
மைகத்துவம.

எப்தப�த�வது சதமையல கற�ப்பு எழுதும சுப்பலட்சுமை� தமைடம எதுவம எழுதவவிலதல 
எனற�ல அந்தப் பக்கத்தத ந�ந்த�ன ந�ரப்ப தவண்டும. பதழய வவிமைனஸ் இர�, ·தபமை�ன� 
எலல�ம தசரத்து தவத்த�ருக்க�ற�ள அமமை�. அவள புத்தக அலமை�ரிதயத் 
த�றந்து எததய�வது ஒனற�ரண்டு மை�ற்ற� எழுத�வவிட தவண்டியதுத�ன. ஒரு முதற எங்கள
பத்த�ரிதகதய தவற தபயரில நடத்தும பத�ப்பகத்த�ன புத்தகங்களுக்க வவிமைரசனம எழுதும 
தவதல வந்தது. தர�மபவம ச�ரத்ததய�க அந்த ந�வதல வ�ச�த்துவவிட்டு அதன கதற 
ந�தறகதள எழுத�க் தக�டுத்த�ருந்ததன. அந்த வ�ரம ப�ரத்த�ல கதறகதளப் பட்டியல�ட்டு
எழுத�யது தவற தபயரிலும ப�ர�ட்டி எழுத�யவிருந்தது தவற தபயரிலும தவளனிவந்த�ருந்தது.
இரண்டுதமை என தபயரில வரவவிலதல. என தபயரில வர�வவிட்ட�ல கூட பரவ�யவிலதல. 
அது எனன இரண்டு புத�ய தபயரகள! எனன ச�ர இது எனற தமைதுவ�க ஆச�ரியரிடம 
தகட்ட�ல அவர அந்த ஏ.சசீ அதறயவில சத்தமை�க ச�ரித்து நமதமைச் சுட�க்க�யதுத�ன 
க�தடத்த பலன. 'சரிய�ன க�றக்க' எனற மைனசுக்கள தச�லல�க்தக�ண்தட தவளனியவில 
வருவததத் தவவிர தவற வழ�யவிலதல.

இப்தப�து க�ட்டத்தட்ட ஒரு இலட்சம வ�சகரகள இருக்க�ற�ரகள. அதத இரண்டு மைடங்க�க
கூட்ட தவண்டும எனபது த�ன ஆச�யருக்க தக�டுக்கப்பட்டிருக்கம ட�ரக்தகட். அனற 
ஆச�ரியர மை�ரக்தகட்டிங் டீமுடம தபச�க்தக�ண்டிருந்த�ர. கதடச�ய�க ஒரு 
சூப்பர ஐடிய� க�தடத்தது. அத�வது தவீப�வதளதய முனனனிட்டு ஒவ்தவ�ரு வ�ர 
இதழுடனும ஓரு தலடீஸ் ப்ளவஸ் பபீஸ் தக�டுக்கல�ம எனற தவீரமை�னமை�னது. சரி 
இமமுதற ய�தரப் பவிடிக்கல�ம எனற தய�சதன வந்ததப�து கலபன� ச�லக் 
மை�ளனிதகதய எலதல�ரும தச�னன�ரகள.

எப்படி எலல�ம கலபன� ச�லக் மை�ளனிதகதய மைடக்க�ப்தப�டல�ம எனற மைறந�ள ஓர 
ஆதல�சதனக்கூட்டம நடந்தது. ஒரு இலட்சம ப்ளவஸ் பபீஸ் தவீப�வளனிப்பரிச�கக் 
தக�டுப்பத�ல கலபன�வக்க எவ்வவிதத்த�லும நஷ்டம ஏற்படப்தப�வத�லதல. 
இதனமலம அவரகளுக்கம வவிளமபரமும அவரகள தவீப�வளனிக்க தக�ண்டுவர இருக்கம 
புதுப்புது டிதசன புடதவகளுக்க மை�ரக்தகட்டில டிமை�ண்டும ஏற்படும.ஒவ்தவ�ரு ப்ளவஸ் 
பபீஸ¤டனும தசரந்து ஒரு பவிரபல நடிதகயவின வவிளமபரப்புனனதக. கலபன�வவின தவீப�வளனி 
வ�ழ்த்துகளுடன.

"இதத� இந்தப் ப்ளவஸ் பபீதஸப்தப�ல மனற பவிளவஸ் பபீஸ்கள. ஆன�ல அதற்க 
தவளனிவந்த�ருக்கம புடதவகள இரண்டுத�ன. எனதவ உங்கள ப்ளவஸ்க்க�ன உங்கள 
புடதவக்க இப்தப�தத முந்துங்கள" எனற அக்கதறய�ன அட்தவஸ். இந்த 
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மை�ரக்தகட்டிங் ஐடிய�வவில கலபன� ச�லக் மை�ளனிதகக்கம பத்த�ரிதகக்கம தக�ளதள 
இல�பம.

வ�ரப்பத்த�ரிதக எனற�ல ர�ச�பலன இலல�மைல�? ர�ச�பலன எழுத�க்தக�ண்டிருந்த ந�டி 
தஜே�ச�யர ஆஸ்பத்த�ரியவில அட்மை�ட் ஆக�யவிருக்க�றர�ம. மதளயவின ந�தனவ தசலகளனில 
ப�த�ப்பு. ரத்த ந�ளங்களனில அதடப்பு. அவர ர�ச�பலன எழுத இனனிதமைல 
ச�த்த�யப்படுமை� எனற ததரியவவிலதல. இந்த ஒரு வ�ரம மைட்டும ஏத�வது எழுதுங்கள 
எனற ஆச�ரியர பவிரிண்டுக்க தப�வதற்க முனபு தகட்ட தப�து 'எனன ச�ர 
வவிதளய�டறவீங்கள�.. ந�ன�வது தஜே�ச�யம பற்ற� எழுதறத�வது!' 'தஜே�ச�யம பற்ரி 
எழுதுவதுத�ன தர�மபவம ஈஸ�. ஒரு இலட்சம தபருக்க தமைல வ�ச�க்கம 
வ�ரப்பத்த�ரிதகயவில எழுதுவது ஒவ்தவ�ரு வ�ரமும அத�ல கதறந்தது 100 தபருக்க�வது 
ஏத�வது ஒனறரண்டு வரிகள பல�க்கம. வ�ழ்வவில ஒருமுதற வ�ரபலன பக்கத்த�ல 
ஒருவரி நடந்துவவிட்ட�ல தப�தும அந்த வ�சகன அதன பவின தன வ�ழ்ந�தளலல�ம 
வ�ரபலன வ�ச�க்க�மைல இருக்க மை�ட்ட�ன.இதற்க முன தஜே�ச�யர எழுத� அனுப்பவி 
இருந்தததலல�ம அவருதடய தக�ப்பவில இருக்க�றது. ப�ரத்துக்தக�ளளுங்கள.'

இந்த இரண்டு பக்க வ�ர பலன இலல�மைல பவிரிண்டுக்கப் தப�க�மைல க�த்த�ருக்க�றது 
எலல� தமைட்டரும. எததய�வது எழுத�த் தத�தலக்கதவண்டும.

தபப்பதர எடுத்து முதல�ல வரிதசய�க பக்கத்த�ற்க ந�னக ர�ச�களனின தபயரகதள 
மைறக்க�மைல எழுத� தவத்துக்தக�ண்தடன. முதல�ல தமைஷம: ந�தனத்தக் க�ரியங்கள 
தங்கத்ததடயவினற� நடக்கம. த�டீர பணவரவ. வவிய�ப�ரிகளுக்க ல�பமை�லதல. 
சனனிபகவ�னுக்க வழ�ப�டு தசய்துவ�ருங்கள. மை�ணவரகளனின கலவவிந�தல ச�றப்ப�க 
உளளது. வவீட்டில சுபக�ரியங்கள நதடதபறம. அத�ரஷ்ட எண் 4-9

ரிஷபம: எத�லும முனதனற்றம, உயரவ ஏற்படும.வவிய�ப�ரிகள ல�பம க�ண்ப�ரகள. 
மை�ணவரகள கலவவிந�தல உயரதவ ஏற்படுத்தும.கடுமபம இனனிதமையுடன நடந்துவரும 
ஆன�லும கணவன மைதனவவி உறவ நலமை�க இருக்க�து. உடனபவிறப்புகள, 
உறவவினரகள உதவவிய�க இருப்ப�ரகள. அத�ரஷ்ட எண்: 2-5-9

மை�துனம: எத�லும தப�றதமையுடன தசயலபடுங்கள. ந�தனத்த க�ரியங்கள முயற்ச�ய�ல 
முடியும. கடுமபம நலலவவிதமை�க நடந்து வந்த�லும கணவன மைதனவவி உறவவிலத�ன 
தவற்றதமை இருக்கம. தத�ழ�ல�லரகளுக்க உயரவ உண்ட�கம. 
வவிய�ப�ரிகளுக்க ல�பமை�லதல. மை�ணவரகளனின கலவவிந�தல ச�றப்ப�க உளளது. அத�ரஷ்ட 
எண்: 2-4-5

கடகம: எந்தக் க�ரியத்ததயும துரிதமை�க தசய்துமுடிக்கல�ம.எத�ரப்பு, பதகதமைதய 
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தவனற க�ரியம ச�த�ப்பபீரகள.தஜேனமைத்த�ல சனனி இருப்பத�ல வவீண் அதலச்சல, 
கழப்பமத�ன. எத�லும வவிட்டுக்தக�டுத்து தப�ங்கள. சனனி, கருவக்க வழ�ப�டு 
தசய்துவ�ருங்கள. மை�ணவரகளனின கலவவிந�தலயவில முனதனற்றம. அத�ரஷ்டஎண் : 3-7

ச�மமைம: ந�த�ந�தலயவில தநருக்கடி. எத�லும கழப்பம. வவிட்டுக்தக�டுத்து தப�றதமையுடன 
நடந்து தக�ளவது நலலது. பணவரவ இருக்கம. தத�ழ�ல�ளரகளுக்க ஊத�யம 
கதறவத�ன. வவிய�ப�ரிகளுக்க பரவ�யவிலதல. மை�ணவரகள கவனமை�க படிக்க 
தவண்டும. அத�ரஷ்ட எண்: 1-5-10

கனனனி: எத�லும தச�லவ�ரத்ததகதளப் தப�றதமைய�கப் தபசுங்கள. மைனத�ல தக�பம 
உண்ட�கல�ம. கணவன மைதனவவி உறவ அனபு ப�சம தக�ண்டத�க இருக்கம. ச�லருக்க 
வவீடு. ந�லம தச�த்துக்கள ஏற்படல�ம. மை�ணவரகளனின கலவவிந�தல 
உயரவ�கதவ உளளது. அத�ரஷ்ட எண்: 4-5-9

இப்படிதய துல�ம, வவிருச்ச�கம, தனுசு, மைகரம, கமபம, மைமீனம ர�ச�களுக்க வ�ரபலதன 
மைளமைளனு எழுத� டிடிபவிக்க தக�டுத்துவவிட்டு புதுச� த�தரக்க வந்த�ருக்கம படத்த�ற்க 
க�தடத்த�ருக்கம ப�தஸ மைறக்க�மைல எடுத்துக்தக�ண்டு தவகமை�க தவளனியவில 
வந்ததன. கடுமபம இனனிதமைய�க நடந்துவரும, கணவன மைதனவவி உறவ நலமை�க 
இருக்க�து எனதறலல�ம சமமைந்த� சமமைந்தமை�லல�மைல எழுத�யவிருக்க�தறன எனற அந்தந்த
ர�ச�க்க�ரரகள எனன தக�ரட்டில தகச� தப�ட�ப் தப�க�ற�ரகள?

சனனிபகவ�னுக்க வழ�ப�டு தசய்துவ�ருங்கள, ந�தனத்தக் க�ரியம நடக்கம எனற 
வ�ரபலனனில எழுத�யவிருப்பத�ல வவீட்டில அமமை� நலதலண்தணய், உளுந்து சக�தம 
தக�வவிலுக்க க�ளமபவிக்தக�ண்டிருந்த�ள.ந�ன மைறக்க�மைல இந்த�யன எக்ஸ்பவிரஸ் சண்தட 
தபப்பரில பவிஜேஹூன த�ருவ�ல� தச�லல�யவிருக்கம என ர�ச�பலதன 
வ�ச�த்துக்தக�ண்டிருந்ததன.

'எழுத்து துதறயவில இருப்பவரகளுக்க மை�கவம நலல தநரமை�து. உங்கள பதடப்புத்த�றன 
பலர�ல தப�ற்றப்படும. புத�ய நட்பு வட்ட�ரத்த�லும உங்கள தபயர இனனி தபசப்படும. ' அது 
எனனதவ� ததரியவவிலதல எனக்க மைட்டும எப்தப�தும இந்த�யன 
எக்ஸ்பவிரஸ�ல த�ருவ�ல� எழுத�யவிருப்பது நூற்றக்க நூற அப்படிதய 
நடக்கம.த�ருவ�ல�வவில ந�லு வரிகதள மைட்டும வ�ச�த்துவவிட்டு தபப்பதர மைடக்க� 
டீப�யவில தவத்துவவிட்டு வழக்கமதப�ல ரிதமை�ட்டில டி.வவி. தசனதல வரிதசய�க மை�ற்ற� 
ஒரு கலப்பட ந�கழ்ச்ச�தயப் ப�ரத்துக்தக�ண்டிருந்ததன..

puthiyamaadhavi@hotmail.com
பத�வகள, டிசமபர 2006 இதழ் 84
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34. குறுநதொவல்:  'ததிருப்பதொதஙகளுக்குச் சமர்ப்பணைம்'  -நதொகரத்ததினைம் கதிருஷ்ணைதொ-

என பவினன�ல சளக் சளக்தகனற ய�தர� தண்ணவீரில நடப்பதுதப�ல சத்தம. த�ருமபவிப் 
ப�ரக்க ததரியமை�லதல. கலல�ய் சதமைந்துவவிடுதவன எனக�ற பயம. சூரியன மைண்ணுருகக் 
க�ய்ந்துதக�ண்டிருந்த�ன. ந�ன அணவிந்த�ருந்த ஆதடகள வவியரதவயவில நதனந்த�ருந்தன. 
தவகதூரம நடந்து வந்த�ருந்த கதளப்பவில தச�ரந்த�ருந்த தப�த�லும, ந�ன ததடிவந்த 
அரண்மைதணதய கதடச�ய�ய் ப�ரக்தகயவில சந்தத�ஷமை�யவிருக்க�றது. ந�மை�ரந்து ப�ரக்க பவின
கழுத்து வல�க்க�றது. மை�ளனிதகயவின பவிரமை�ண்டம எனதன வவியப்பவில�ழ்த்துக�றது. வ�யவில�ல
கட்டியதணக்க முடிய�த இருதபரிய தூண்கதள இதணத்த�ருந்த ஆரச்ச�ல, தக�ழுப்தபற�ய
உடலும பூரித்த தனங்களும, வ�ளனிப்ப�ன தகக�லகளும தக�ண்ட இறக்தக 
முதளத்த க�தரக்க ததவததகள. வ�யவில�ல ந�னற�ருந்த அடிதமைப்தபண் எனதன 
அசூதயதய�டு ப�ரக்க�ற�ள. ந�ன எதற்க�க வந்த�ருக்க�தறதனனபதத எளனித�க 
ஊக�த்தவளதப�ல அவளனிடமை�ருந்து புறப்பட்டது தகளவவி.

'எனன? எங்கள எஜேமை�னனியவிடம அடிதமைய�க இருக்க உத்ததசமை�?

எனது பத�லுக்கக் க�த்த�ர�தவளதப�ல தத�டரந்து தபசுக�ற�ள. 'இங்தக ப�ர, எங்கள 
எஜேமை�னனிதய ச�த�ரணமை� ந�தனச்சுட�தத, ச�ங்கம, ச�றத்ததண்ணு தச�லல�க்தக�ளபவன 
கூட இங்தக வந்த�, ந�ய்தப�ல தசவகம பண்ணற�ன. உனக்க தநரம 
சரியவிலதலண்ணு ந�தனக்க�தறன, இலதலண்ண� அமமை�தவத் ததடிவந்த�ருக்கமை�ட்தட. 
எந்த அடிதமைதயயும சுலபத்த�ல நமப�தவள' எனறவள, மை�ளனிதகக்கச் தச�ந்தக்க�ரிதயச் 
சந்த�க்க�மைல ந�ன த�ருமபுபவனலல, எனத் தவீரமை�னனித்தவளதப�ல எனக்க 
வழ�க�ட்டிக்தக�ண்டு முனதன நடக்க�ற�ள.

ந�ன அவதளத் தத�டரந்து தசலக�தறன. நவீண்ட வவிச�லமை�ன கூடம, சுவரகளுக்கக் 
க�ட்டத்த�ல வண்ணம பூச�யவிருக்கதவண்டும, பூசணவிப்பூவவின மைணத்தத�டு தச�பவிக்க�றது. 
இடப்புறம அளவ�ன இதடதவளனியவில எனதனப்தப�ல இருமைடங்க உயரந்த�ருந்த 
சுவரகளனில கதல தநரத்த�மை�கந்த ச�ளரங்கள, அவற்ற�ன கதவகளனில தப�ருத்த�யவிருந்த 
கண்ண�டி ச�லலுகள வ�னவவிலல�ய் தஜே�ல�க்க�னறன. கூடதமைங்கம லஸ்தரவவிளக்ககள 
பவிரக�ச�க்க, மையன உலக�ல�ருப்பததப்தப�ல பவிரதமை, புத்த� ததனனில 
நதனக�றது, நதட தடுமை�றக�தறன. முனதன தசனறதக�ண்டிருந்த அடிதமை, எனன 
ந�தனத்த�தள�, எனது த�தசக்க�ய் த�ருமபவியவள,

'ஆணடிதமைகள இமமை�ளனிதககளனில படுக�னற இமதசக¨தள தச�லல� மை�ள�து. 
இயலுதமைனனில, தபண்ணுருவவில வ�. பவிடித்துதப�ன�ல நவீத�ன அவள கட்டில சதக�தரி, 
அமமை�வக்க வவிருப்பமை�ன தபண்ணடிதமை, பவிறக ஏதழழு தஜேனமைத்துக்கம உனது 
உறவகள ர�ச்ச�யந்த�ன. நவீ ஆண�க இருப்பதுத�ன பரித�பம. உனக்க இதுத�ன 
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வவித�தயனற�ல, ந�தனனன தசய்ய முடியும', -முணுமுணுக்க�ற�ள.

'எனனனிடத்த�ல பரித�பங் க�ட்டுவது தததவயற்றது. நவீ ந�தனக்க�ற ரக ஆணடிதமையலல 
ந�ன. உனது எஜேமை�னனிக்க எனது உபதய�கம தவறமை�த�ரிய�னது.'

எனது வவிசுவ�சம எஜேமை�னனியவின ப�தங்களுக்க�னததனற உண்தமைதயச் தச�லல� அவளது 
அனுத�பத்தத மைறக்கல�மை�? - தய�ச�க்க�தறன.

'உளதள தப�,' சட்தடனற கூடத்த�ன மைத்த�யவில, தனனி கவனதமைடுத்து தசதுக்க�யவிருந்த 
கதவவிதனத் தளள அது டரடரதவனற சத்தத்துடன த�றக்க�றது, எனதன அனுமைத�த்தவள, 
பவினபுறம மடிக்தக�ளக�ற�ள. அதறதயங்கம சனனமை�ன தவளனிச்சம, மைத்த�யவில 
தகதகதவனற பசுமதப�னதவய்ந்த கட்டில, பத�த்த�ருந்த முத்தும, பவளமும, 
வவிதலயுயரந்த இனனபவிற கற்களும, கட்டில தபண்ணவின தபரழக�ல அடக்கமை�ய் 
தஜே�ல�க்க�னறன. தபண்களுக்தகயுண்ட�ன தவதுதவதுப்ப�ன மச்தச�னற எனதனச் சசீண்ட,
பவிரமமை�ப்பவில�ருந்து வவிடுபடுக�தறன

'அருக�லவ�"! அத�க�ரமும, தமைனதமையும சங்கமை�த்த�ருக்கம கரல, தபண்கரல.

பனனிப்புதகய�, துணவித்த�தரய� எனக�ற தவவிப்பவில�ருந்து வவிலக�, ஒரு தகய�ல 
த�தரதயவவிலக்க� தமைலல முனதனறக�தறன. பனனிப்புதகயவில�ருந்து உயவிரத்ததழுந்த 
ததவதததப�ல, இருக்க�ற�ள. இருபது இருபத்த�ரண்டு வயத�ருக்கல�ம, க�லகதளக் 
தக�ஞ்சமை�க முனதன மைடக்க� கமபபீரத்துடன, அமைரந்த�ருக்க�ற�ள� படுத்த�ருக்க�ற�ள� என 
ப�ரப்பவர எவதரயும கழப்புமபடிய�ன இருப்பு. அவளது தகக்தகட்டும தூரத்த�ல, ஒரு 
தவளளனித்தட்டு, அத�ல த�ர�ட்தஷ தக�த்துகள. நவீண்ட கூந்ததல கழுத்துக்கதமைதல 
ச�துரயமை�க முடிந்து, மை�ச்சமை�ருந்ததத தத�ளனிலும முதுக�லுமை�கப் பரத்த�யவிருந்தத�ல ஒரு 
ந�சூக்க இருந்தது. அவள உடதலச் சுற்ற�யவிருக்க�ற தவண்பட்டு, அலங்க�ர தவீபங்களனின 
ஒளனியவில, தவளளனி முல�ம பூசப்பட்டதுதப�ல தஜே�ல�க்க�றது. க�லணவிகள அகற்றபட�த 
ப�தங்களனிரண்டும, ச�ற�ய ததலயதணதய�னற�ல வ�க�ய்க் க�டந்தன. அக்க�லகதளப் 
ப�ரத்தமை�த்த�ரத்த�ல, அதவ அடிதமைகள�ல பூஜே�க்கப் படதவனற க�த்த�ருக்கங் க�லகள 
எனபது ததளனிவ�யவிற்ற. அவ்வ�தடயவின ஆக்ரமை�ப்பவில�ருந்து தவண்டிதய� தவண்ட�மைதல� 
மைமீண்டிருந்த ச�வந்த உடல, அவள எனக்க எஜேமை�னனி, ந�ன அவளுக்க அடிதமை எனபதத 
சற்தற மைறக்கச் தசய்தது. அவதளயும அவள ப�தங்கதளயும ப�ரத்தமை�த்த�ரத்த�ல, 
உயவிரவ�ழ்க்தகயவின அரத்தம ததளனிவ�யவிற்ற. அவளனின ப�ரதவயும, 
ந�த்த�தரதக�ண்டிருந்த வவிதமும, அவளுக்கப் ப�தக�ணவிக்தகய�க எனதனதய 
அரப்பணவித்துக்தக�ளவததனக�ற எனது முதனப்பவிதன உற்ச�கபடுத்துக�றது. ததரயவில 
வவிரித்த�ருந்த கமபளத்த�ல என க�லகதள தயக்கத்துடன பத�த்து, இளநங்தகதய தநருங்க� 
முழந்த�ளனிட்டு வணங்கக�தறன.
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'தபண்தண உன ப�தங்கதள வணங்கக�தறன,' தமைலல அவளுக்க மை�த்த�ரம 
தகட்க�றவதகயவில முணுமுணுக்க�தறன. அவளனிடத்த�ல�ருந்து வ�ரத்ததகதளதுமை�லதல. 
அதமைத�ய�கக் க�த்த�ருக்க�தறன.

'ம.. அடிதமைதய எழுந்த�ரு, உனது வரவ நலவரவ�கக'

'சந்தத�ஷம, அமமைணவி.'

தனது வலது தகதய அமைரத்தல�க நவீட்டியவள, கட்தட வவிரதலயும சுட்டுவவிரதலயும 
ஒனற தசரத்து, த�ர�ட்தசக்தக�த்த�னனினற பழதமை�னதற வவிடுவவித்து, 
அதரங்களுக்க�தடயவில தச�மபலுடன த�ணவித்த�ள, வ�ய் தமைலல அதசதப�ட்டது. இடது 
தகதய உயரத்த� தச�டுக்கக�ற�ள. பவினபுறத்த�ல த�தரதய வவிலக்க�க்தக�ண்டு தவகமை�ய் 
நடந்து வந்த அடிதமை ஒருத்த� துவ�தலதய நவீட்ட, அததன வ�ங்க�யவள அழக�ய் 
வ�யவில ஒற்ற�தயடுத்துத் த�ருமபவம அததன தபண்ணடிதமையவிடம ஒப்பதடக்க�ற�ள.

'எனதனத் ததடிவந்த முக�ந்த�ரதமைனன?

'உனக்க தசதவ தசய்யதவண்டும, கற�ப்ப�க உன ப�தங்களுக்க அடிதமைய�க இருப்பத�ல 
ந�தறயதவ சந்தத�ஷமை�ருக்க�றது.

'கழப்புக�ற�ய்'

'தபண்தண, இப் ப�தங்களனிலத�ன எனது வ�ழ்வவிருக்க�றது, தக�ஞ்சம என பக்கமை�ய் 
க�லகதளக் தக�ண்டுவ�, ந�ன அவற்தற எனது தககளனில வ�ங்க�க்தக�ளளதவண்டும, 
தமைலல வருடதவண்டும, சுதள சுதளய�ய் இருக்கம அவ்வவிரலகளுக்க தச�டக்க 
எடுக்கதவண்டும, நவீவவிடதவண்டும, இதமை�ன தவந்நவீரில, அவற்தற கழுவ தவண்டும, 
தவளுத்த ப�தங்களனில முத்தமை�டதவண்டும, தகண்தடக்க�ல சதததய வவிரல வல�க்க 
பவிதசய தவண்டும, பவிறக நவீ உறங்கமவதர இதமை�கப் பவிடித்துவவிடதவண்டும. ஆம 
உனது ப�த கமைலங்களுக்க எனதறனறம ந�ன அடிதமைய�க இருக்கக்கூடிய ப�க்க�யத்தத 
நவீ தயவ பண்ண தவண்டும. முடியுமை�?'

'எனக்கக் கற்தறவல தசய்யவந்த அடிதமைதயனற கூறக�ற�ய். ஆன�ல என ப�தங்களுக்க
தசய்யதவண்டிய பர�மைரிப்புகதள முனகூட்டிதய தவீரமை�னனித்துவவிட்ட�ய் தப�ல�ருக்க�றதத. 
அததன தவீரமை�னனிக்கம உரிதமை உனது எஜேமை�னனிக்கலலதவ� இருக்க�றது.'

'தபண்தண! எனது அபவில�தஷ, எஜேமை�னனி அடிதமை இருவர தததவதயயும 
பூரத்த�தசய்யக்கூடியது. இங்தக ஏவலும கசீழ்ப்படிதலும அரத்தமைற்ற தச�ற்கள. எங்தக 
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ப�தங்கதளக் க�ட்டு, தசதவதய ஆரமபவிக்கல�மை�?'

'ஏய் ந�றத்து.. எனன தசய்க�ற�ய்?'

'உன ப�தத்தத. ருச�ப�ரக்கதவண்டும.'

'உனக்தகனன தபத்த�யமை� பவிடித்த�ருக்க�றது? ய�ரங்தக?'

அடுத்தகணம, க�ங்கரரகளதப�ல இரண்டு அடிதமைகள எனதன தநருங்கக�ற�ரகள.

'தபண்தண! இவரகதள தடுத்து ந�றத்து, வல�க்க�றத�?. பற்கதள அழுந்தப் 
பத�ப்பத�லதலதயனற சத்த�யம தசய்யட்டுமை?'

ர�ட்சஷ� எனதன அவரகள இழுத்துச் தசலல, தவடிக்தகப் ப�ரத்துக்தக�ண்டிருக்க�ற�ள. 
கூச்சல�ட முயலக�தறன ந�க்க அண்ணத்த�ல ஒட்டிக்தக�ளள கரல 
தத�ண்தடக்கழ�யவிதலதய நவீரத்துதப�க�றது.

அத�க�தல மைணவி இரண்தடனபதத ந�ன கண்வவிழ�த்தவடன ப�ரத்த கடிக�ரம தச�னனது. 
வவிழ�மைடலகளனில உறக்கம இனனமும படிந்த�ருந்தது. அதறக்கள சசீர�க பரவவியவிருந்த 
இருள, சனனலருக�ல இறக்க�யவிருந்த சுருள கதவகளனினூட�க கச�ந்த�ருந்த 
ந�லதவ�ளனியவில கதரந்த�ருந்தது. தகக்தகட்டும தூரத்த�ல ச�றதமைதசயவில, தத�தலதபச�யவின
இருப்பவிதன, வவிட்டு வவிட்டு சசீர�க எரிந்த தவளனிரபச்தசப் புளளனியவில உணரந்ததன. 
முற்றதகயவிட்டிருந்த இருளனில, ஒரு தஜே�டி ச�வந்த ப�தங்கள. மைகடம 
சூட்டியதுதப�ல கட்தடவவிரல, அதனனினற மை�லல�மைமீட்டரகளனில வவிலக� 
இறகத்தழுவவிக்க�டக்கம மைற்ற க�லவவிரலகள, மைத்த�யவில அளவ�ய் வவிமமை�த்தணவிந்து, 
தகண்தடக�ல�ன கசீழ்ப்பகத�யவில சரண�கத�யவில�ருக்கம ப�தம. ப�ரத்தவடன சட்தடனற 
தககளனில 
ஏந்த�க்தக�ளள தூண்டும. தசவவிதயயும மைனததயும ஒனற�க ந�றத்த�ன�ல கத�க�ல�ல 
சலசலக்கம தவளளனிக்தக�லுசு, மைனச் சுவரகளனில தமை�த� எத�தர�ல�க்கம. க�ர�மைத்த�ல 
தப�ங்கலுக்க முனபு அத�க�தலயவில தசகண்டி அடிக்கம பண்ட�ரம, வந்து 
தப�னபவினபும தவகதநரம உயவிரபவிரிய�மைல க�டக்கம ந�தமதப�ல, தநஞ்சுவதர இனனித்து, 
ப�ல தப�ங்கம. அதறயவில தவதறவரும இலதல, இருசப்பன உட்பட. எனனினும ந�ன 
தவீரமை�னமை�க இருந்ததன, எனதன எழுப்பவியவன இருசப்பன. தநற்றம 
அப்படித்த�ன எனதன எழுப்புமதப�து அத�க�தல இரண்டுமைணவி, துலல�யமை�கச் தச�லல 
முடியுமை�? எனக�ற தகளவவிகள தவண்ட�ம. இரு சமபவத்துக்கம இதடயவிலுளள 
தவறப�ட்டிதன, தவண்டுமை�ன�ல உங்கள த�ருப்த�க்க�க ந�மை�டங்கள�ல�னது எனற 
தச�லல�தவக்கல�ம. அத�வது தநற்ற எனக�ற இனதறய த�னத்தத�டு ஒப்பவிடுமதப�து 

பத�வகள © 2020 



221                   பத�வகள 36 ச�றகததகள (தத�கத� மனற) 

ஓரிரு ந�மை�டங்கள முனப�கதவ� அலலது பவினப�கதவ� ந�ன எழுப்பப்பட்டிருக்கல�ம, 
அதன�தலனன சுமைக்கம அவஸ்ததகளனின ப�ரம அப்படிதயத�ன இருக்க�றது. 
கடந்த ச�ல வ�ரங்கள�கதவ அவனது தத�லதல அத�கரித்து வருக�றது. முதன முதல 
ந�ன சந்த�த்ததும இப்படிய�ன இரதவ�னற�ல தவத்துத்த�ன. பவிறக அடுத்துவந்த 
ந�ட்களனில இரதவனற�லதல பகல�ல கூட தத�லதலதக�டுக்க ஆரமபவித்துவவிட்ட�ன. 
மனற ந�ட்களுக்க முனபு இப்படித்த�ன எனதன அத�க�தலயவில அவன எழுப்பவியதப�து, 
சத்தம தப�ட்டுவவிட்தடன. "எதற்கம ஓர அளவவிலதலய�? இனனி எனக்கம உனக்கம 
ஒனறமை�லதல நவீ தப�கல�தமைனதறன". ஆரமபத்த�ல அதமைத�ய�கத்த�ன 
கூற�தனன. தகட்டவன ச�ரித்த�ன, பவிறக மைமீண்டும ச�ரித்த�ன, பவிறக மைமீண்டும ச�ரித்த�ன, 
பவிறக மைமீண்டும ச�ரித்த�ன, பவிறக மைமீண்டும..

'தச�மு! எழுந்த�ருங்க.. எனன ஆச்சு உங்களுக்க', மைதனவவி எனதனப் பவிடித்து உலுக்க, 
வவிழ�த்துக்தக�ண்தடன. அவள முகத்ததத் ததளனிவ�க படிக்கமுடியவவிலதல 
எனறதப�த�லும, என உடதலத் தத�ட்டிருந்த அவளது தககள நடுங்க�யபடி இருந்தன, 
வவியரத்துமை�ருந்தன.

உங்களுக்க இமமை�த�ரிய�ன ச�க்கலகள தநரந்த�ருக்கமை�தவனற ததரியவவிலதல. தநற்றம 
இனறம நடந்ததத தவத்து, மைனச்ச�க்கலகளுக்க ஆள�னவதனனற நவீங்கள ந�தனக்கல�ம.
என மைதனவவிக்கம அமமை�த�ரிய�ன சந்ததகங்கள தவகந�ள�கதவ 
இருக்க்க�னறன, ச�லதவதளகளனில தவளனிப்பதடய�கதவ தச�லக�ற�ள. 
தய�ச�த்துப்ப�ருங்கள, உங்களுக்க தநரமை�ருக்கமை�ன�ல எலல�ச் சங்கத�கதளயும 
ததளனிவ�க பரப்பவிதவக்க முடியும, உங்களுக்க எத�ல ஆரவமை�ருக்க�றதத� அச் சங்கத�தய 
தக�ஞ்சம பவிரத்த�தயகக் கவனதமைடுத்து, தச�லலமுடியும. சுவ�ரஸ்யமை�க 
தச�லலதவணுமை�லதலய� அதன�ல இளநங்தகதய�ருத்த� வயதுதப�னவனனிடம 
கலவவிக்க�க தசய்யும ச�கசங்கதள ந�னும உங்களனிடத்த�ல அவ்வப்தப�து தசய்தவன, 
அதற்க நவீங்கள இணங்க�த்த�ன ஆகதவண்டும: எனது வவிரலகளதக�ண்டு உங்கள தகசத்தத
உழுதுப�ரக்கதவ�, எனது மச்ச�ன தவப்பத்த�ல உங்கள க�துமைடலகதளக் கடிக்கம 
பதத்த�ற்கக் தக�ண்டுவரதவ�, உங்கள அதரங்கள பவிரிவதற்க இடமதக�ட�மைல அழுந்த 
முத்தமை�டதவ� அலலது எனக்கப் பவிடித்த உங்கள ப�தங்கதள.....ஏதத�தவ�னதறச் தசய்ய, 
உங்கள உளளுணரவ எனது வசமை�க�வவிடும, நவீங்கள ந�ன�வவீரகள.

க�லகள அலலது ப�தங்கள சமபந்தபட்ட தபச்சும தசயலும எனனனிடத்த�ல பவிரத்த�தயகக் 
கவனத்தத எப்தப�துமுதல தபற்ற�ருக்கல�ம, இத�ல இருசப்பனனின பங்தகனன எனபது 
மை�த்த�ரம இனறவதர எனக்கப் பவிடிபட�மைதலதய இருக்க�றது. எனக்க எனன 
ச�ப்பவிட்ட�லும ததற�த உடமதபனபத�ல, ஒடிசல� எலுமபுகள துருத்த�க்தக�ண்டு 
இருப்தபன. இருசப்பன தவளதள தவதளதரனற இருப்ப�ன, ந�ன ந�வற்பழ ந�றம. 
அவனுக்க தகக�தலலல�ம த�ரட்ச�ய� ஆணவிதவரில தங்க�ய வளளனிக்க�ழங்க மை�த�ரி. 
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கற�ப்ப�க அவன க�லகள, மை�சுமைருவற்ற பூதன தர�மைங்களுடன ச�த்த�தர மை�தத்த�ல, 
அதவயவிரண்டும வ�தழப்பூ ந�றத்த�ற்க வந்தபவினனருங்கூட தபண்பவிளதள 
க�லகதளப்தப�ல கவரச்ச�கதறய�மைல இருக்கம. பவிரமமை�, அசுரன ஒருவன�ல 
சங்கடத்த�ற்க உளள�னதப�து எனதனப் பதடத்த�ருக்கதவண்டும. அமமை� மைறப்ப�ள, 
பவிறந்ததப�து ந�ன தக�ளதள அழதகனற, அடிக்கடி தச�லவ�ள. ஒரு முதற, ந�ன 
கழந்ததய�க இருக்தகயவில, அமமை� புதுச்தசரிக்கப் தப�னத�கவம அங்தக 
தவளதளக்க�ரி ஒருத்த� எனதன தககளனில வ�ங்க�க்தக�ண்டு தக�டுக்கமை�ட்தடதனனற 
அடம பவிடித்தத�கவம வருதவ�ர தப�தவ�ரிடதமைலல�ம தச�லல�க்தக�ண்டு 
உட்க�ரந்த�ருப்ப�ள. அதற்கபவிறகத�ன, ஒனறமை�ற்ற� ஒனறவந்து எந்த தநரமும சசீக்க�ல 
க�டப்தபன�ம. தக�டிவவீட்டு ச�யபுவவின மைந்த�ரித்து கட்டிய த�யத்த�ற்கம, தக�டூர 
தவத்த�யரின சூரணத்த�ற்கம பலனனினற�, தததரதப�ல பச்..

ப�ல�ய வயத�ல தப�ழுதுச�யுமவதர தபயனகதள�டு கழ�த்துவவிட்டு, முனவ�சல வழ�ய�க 
சத்தமதப�ட�மைல உளதள நுதழக�றதப�து, 'க�தல அலமபவிக்தக�ண்டு உளதள நுதழ' எனச்
சத்தமை�டும ப�ட்டியவின அரத்தமை�லல�த கரல பலமுதற க�யப்படுத்த 
இருசப்பனத�ன எனக்க ஆறதல�க இருந்த�ருக்க�ற�ன. இருசப்பனனின க�லகள, 
ப�தங்கதளதப�லதவ எனதன ஆச்சரியபடுத்த�யதவ எங்கள வயதத�த்த 
தபண்பவிளதளகளனின க�லகள, ப�தங்கள. தபயனகளும தபண்களுமை�ய் வவிதளய�டுதகயவில
மைருத�ணவியவிட்ட தளனிர ப�தங்கள அவ்வப்தப�து ப�வ�தட வவிளனிமபவிற்கப் பவிடிதக�டுக்க�மைல 
கத�ப்பதும, ஓடுவதும, தந�ண்டுவதும, நடப்பதுமை�ன ச�லலதற தகளனிக்தககளனில ஈடுபட 
அவற்தற ஆரவத்துடன ரச�த்த�ருக்க�தறன. அததனனதவ� ந�ன ப�ரத்த 
அதநக ச�னனிமை�க்களனில ப�டலக�ட்ச�களனில முதல�ல நடிதகயவின க�லகதள அலலது 
ப�தங்கதள க�ட்டித்த�ன பலலவவிதய ஆரமபவித்த�ருக்க�ற�ரகள. ப�தங்களனின 
சுதந்த�ரத்த�ற்க�க தக�டிபவிடிக்கதவண்டும எனக�ற எண்ணங்கூட உண்டு. கத�தரக்க 
ல�டங்கள எனபது தப�ல ப�தங்களுக்க க�லணவிதயனபது எழுதப்பட�த சட்டமை�க�வவிட்டது. 
க�லணவிச்ச�தறயவில ப�தங்கள படுக�னற தவததனக்கரலகதள, அலட்ச�யபடுத்துவது 
எந்தவவிதத்த�ல ந�ய�யம?

எனக்கக் கருத்து ததளனிந்த ந�ளனில�ருந்து இருசப்பனும ந�னும ஒனற�கத்த�ன 
இருந்த�ருக்க�தற�ம, அத�வது அவன கதடச�ய� தவணு தசட்டிய�ர க�ணத்த�தல பவிணமை� 
மை�தக்கம வதர. ஊருணவிகளம, உளளூர பளளனிக்கூடம, க�ழக்கதவளனிமைதக, இலுப்தபத் 
தத�ப்பு என ஊருக்கப் தப�துவ�ன இடங்களனில தச�லலதப�ன�ல, வவிடிந்தத�ல�ருந்து, அந்த�
ச�யுமவதர தசரந்தத த�ரிந்த�ருக்க�தற�ம: தக�க்கம தவயவில�ல, தப�டி மைணல�ல க�லகள 
ந�லத்த�ல ப�வ�மைல கதரயவில அதரக்க�ல சட்தடதய கழற்ற�வவிட்டு 
நவீரில இறங்க� ஆழத்த�ற்க நவீச்சலடித்து தப�க�னறவன, 'சசீக்க�ரம சசீக்க�ரதமைனற' 
எனதனப்ப�ரத்து சத்தமதப�டுவ�ன. ஐப்பச� மை�தங்களனில பளளனியவில�ருந்து த�ருமபுமதப�து 
சட்தடனற ந�ழல கவவியும, இவன தமைதல ப�ரப்ப�ன த�ரண்டிருக்க�ற ச�மபல 
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வண்ண தமைகங்கள இவதன எச்சரிப்பத�க எண்ணவிக்தக�ண்டு, கத�க�ல பவினபுறத்த�லபட, 
ஓடி ஒண்டுவதற்க இடமததடிய பவினனதர எனதனத் ததடுவ�ன, ந�ன அதற்கள அடித்த 
மைதழயவில தத�ப்பல�க நதனந்த�ருப்தபன. ஆலமைரத்த�ன வவிழுததப் பவிடித்து 
ஊஞ்சல�டிக்தக�ண்டு, க�ரத்த�தக மை�தத்த�ல தர�மபவிக் க�டக்கம ஏரியவில ததலக�ட்டும 
தண்ணவீர ப�மபுகதள கவனமை�க ஒதுக்க�க்தக�ண்டு நவீரில கத�த்து மக்தக�ழுக, கண்கள 
ச�வக்க நவீந்த� கதளத்த அயற்ச� ஐதர�ப்பவிய மைண்வதர தத�டரக�றது.

சமபவம நடந்த அனற கூடத்த�ல மைத�ய ச�ப்ப�ட்டிற்க�க தட்டிதன 
எடுத்துதவத்துக்தக�ண்டு உட்க�ரந்த�ருக்க�தறன. அப்ப� ஏதத� தவதலய�க பக்கத்து 
க�ர�மைமவதர தப�ய்வவிட்டுத் த�ருமபவியவிருந்த�ர. தவடித்த�ருக்கம அவரது ப�தங்கதள, க�ல
மை�ற்ற� ஒரு முதறக்க இருமுதறய�க ததய்த்து அலமபவிக்தக�ண்டு உளதளவந்தவர, 
ச�ப்பவிட்டுக்தக�ண்டிருந்த எனதனக் தக�பத்தத�டு ப�ரத்த�ர. 'தடய் நவீ இங்தக எனன பண்ற?
'இருசப்பன' க�ணத்த�ல க�டந்த�ண்ணு, அவங்க வவீட்டு வ�சலல தக�ண்டுவந்து 
தப�ட்டிருக்க�ங்க', எனக�ற�ர.

அமமை� பததபததத்து, ததருவ�சலுக்க�ய் வவிதரந்து தசலக�ற�ள. ந�ன ந�த�னமை�கச் 
ச�ப்பவிட்டு முடித்ததன. இரவ எத்ததன மைணவிதயனற ஞ�பகமை�லதல, ந�மமைத�ய�க 
தூங்க�க்தக�ண்டிருந்தவதன அமமை� எழுப்பவின�ள. 'தடய் தச�லலு எனன நடந்தது'. 
ந�ன வ�ய்த�றக்கவவிலதல. கப்புற கவவிழ்ந்து படுத்துக்தக�ண்டு, அவள தப�க�னற�ள� 
இலதலய� எனக் கவனனிக்க�தறன. அவள ச�ற�து தநரம உட்க�ரந்த�ருந்துவவிட்டு 
எழுந்த�ருக்தகயவில, புடதவத் ததலப்பு ப�தத்த�ல ச�க்க�யத�ல தடுக்க� வவிழ இருந்த�ள, 
பவிறக சமை�ளனித்துக்தக�ண்ட�ள. அவதளனதன மைமீண்டும எழுப்பவி, ஏததனும தகட்டிருந்த�ல 
ஒருதவதள உண்தமைதயச் தச�லல�யவிருப்தபதன� எனனதவ�.

டவனனில பவிரசவம முடித்துக்தக�ண்டு அக்க� த�ருமபவியவிருந்த�ள. அக்க�வவின 
நவீட்டியதககளனில தவளனிப்பட்ட இரண்டு பவிஞ்சுக�லகதளக் கண்டமை�த்த�ரத்த�ல, அமமை� 
அவசரஅவசரமை�ய் ஓடிவந்து கழந்தததய வ�ங்க�க் தக�ண்ட�ள. பவிறக வவீட்டில 
அக்க�வக்கம கழந்ததக்கதமைன ஒழ�த்துதவத்த�ருந்த அதறக்களதள அவரகதள 
தசரப்பவிக்கம வதர முத்தங்கதள சரமை�ரிய�கப் தப�ழ�ந்த�ள, கற�ப்ப�க கழந்ததயவின 
க�லகளனில. அப்படித்த�ன கழந்ததயவின இருப�தங்கதளயும, தனது முகத்த�ல 
ததய்த்து மைக�ழ்ந்தவள, எனதனக் கண்டதும சட்தடனற ந�றத்த�க்தக�ண்ட�ள.

'அமமை�!'

'எனனட�?'

'இததனன கழமபு எனக்கப் பவிடிக்கதல?'
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'அக்க�வக்க�க வச்சது, பத்த�யக்கழமபு. பவிடிக்கதலனன�, தத�ச்ச தயவிரிருக்க ஊத்த�க்க. 
ஸ்கூலுக்க தநரமை�ச்ச்சுப் ப�ரு.'

'எனக்க எதுவம தவண்ட�ம. ந�ன ச�ப்பவிடதப�றத�லதல.'

அமமை� க�த�ல வ�ங்க�யத�கத் ததரியவவிலதல. அழுதுதக�ண்டிருந்த ச�சுதவ 
ஆயக்கட்டுவத�ல முதனந்துவவிட்ட�ள.

அனதறக்க அப்ப� புதுச்தசரியவில�ருந்து த�ருமபவி கூடத்த�ல தப�ட்டிருந்த தபஞ்ச�ல 
உட்க�ரந்த�ருக்க, அவர எத�தர அக்க�வம, அமமை�வம உட்க�ரந்த�ருந்த�ரகள. அக்க� 
தககளனில பச்தச ந�ற தரக்கத் த�ளனில ஒரு தஜே�டி க�ப்புகள..

'தச�மு இங்தக வ�. நலல� இருக்க�ண்ணு தச�லலு, - அக்க�.

'எனனது?- ந�ன.

'பவண் க�ப்புட�, நமமை கட்டிப் தபயன க�லுக்க.'

'எனக்க?'

'உனக்க�? மவரும ஒனறதசர ஆச்சரியத்துடன தகட்டத�ல என முகம சுருங்க�ப்தப�னது.

சட்தடனற அமமை� எனதன சமை�த�னபடுத்துவதுதப�ல, 'இங்தக ப�ரு தச�மு, ச�னன 
வயச�தல உனது தகக்தகலல�ங் கூட இப்படித்த�ன தப�ட்டு அழகப் ப�ரத்தத�ம. அப்ப� 
புதுச்தசரியவில�ருந்து வ�ங்க�வந்த க�ர�தசவ் தப�ட்டலம பவிரிக்க�மை அப்படிதய 
தபயவிதல இருக்கது ப�ரு, எடுத்துக்க', எனற�ள.

இரண்டுந�ள கடந்த�ருக்கம, அமமை� ததருவவில�ருந்த முருங்தகமைரத்த�ல 
துறட்டுதக�லதப�ட்டு முருங்தகக்க�ய் பற�த்துக்தக�ண்டிருக்க�ற�ள. ந�ன கூடத்த�ல 
உட்க�ரந்து வவீட்டுப்ப�டம தசய்துதக�ண்டிருந்தத�க ஞ�பகம. தத�ட்டக்க�ல பக்கம 
தப�ய்வவிட்டுத் த�ருமபவிய அக்க� ஓதவனற அலற�யத�ல, வவீட்டில�ருந்தவரகள மை�த்த�ரமைலல
அக்கபக்கத்தவரகளும ஓடிவந்த�ருந்த�ரகள.

எனது அக்க�ள தபயன இறந்த�ருப்பதத, தவலுப்பண்ட�ரம ஊரஜே�தம தசய்த�ர. ந�ன 
கூட்டத்த�தன வவிலக்க�தக�ண்டு, தசத்த�ருந்தவன க�ல மை�ட்டில உட்க�ரந்ததன. அக்க�ள 
கழந்ததமைமீது வவிழுந்துபுரள, அமமை� அவதளத் தனபக்கம த�ருப்பவிக்தக�ண்டு 
கட்டி அழுக�ற�ள. சுற்ற�யவிருந்த கமபல வ�ய்க்க வந்தபடி சலசலதவனற 

பத�வகள © 2020 



225                   பத�வகள 36 ச�றகததகள (தத�கத� மனற) 

தபச�க்தக�ண்டிருக்க�றது. இறந்த�ருந்த தபயனனின ப�தங்கள எனக்க தநர�க இருந்தன. நகம
பத�ய க�ளளதவண்டுமதப�ல இருக்க�றது. சுற்ற� ந�னறவரகள எனதனக் கவனனிக்கவவிலதல 
எனபதத ஊரஜே�தம தசய்தவன�க தவளுத்த�ருந்த ப�தத்த�ல அழுந்தக்க�ளளனியவன, 
சட்தடனற பயத்துடன சுற்றமமுற்றம ப�ரக்க�தறன. இருசப்பன பக்கத்த�ல ந�னற�ருந்த�ன, 
அவன இததழ�ரத்த�ல மைரமைமை�ய் ஒரு புனனதக. அச்சமபவத்த�ற்க பவிறக ஏதழட்டு 
ஆண்டுகள, இருசப்பன சகவ�சம எனக்க�லல�மைல�ருந்தது.

ச�த்த�தர மை�தத்த�ல த�டீதரனற ஒருந�ள பகல�லத�தனனற ந�தனக்க�தறன. இருசப்பன, 
'ச�வவித்த�ரி அக்க�தள நமப�தத, அவள க�லகதள ப�ரத்த�ருக்க�ற�ய் அலலவ�? ஓரிடமை�க
ந�ற்க�து. அவதள�ரு ஓடுக�ல�, ஒருந�தளக்க அப்ப�ச�மை� மை�மை�தவவவிட்டு 
ஓடிப்தப�ன�லும தப�வ�ள'. - எனக�ற�ன.

ச�வவித்த�ரி அக்க�ள, அப்ப�ச�மை� மை�மை�வக்க மைதனவவி. ச�வவித்த�ரி அக்க�ளுக்க 
வயததனனதவ� எனனுதடய அமமை�தவக் க�ட்டிலும கூடுதல�கத்த�ன இருக்க 
தவண்டும. ஆன�ல க�ர�மைத்த�ல ந�தறயதபர ச�வவித்த�ரிதய அக்க�தளனறம, 
அப்ப�ச�மை�தய மை�மை�தவனறம அதழப்ப�ரகள. ஆதல�ல எனக்கம ச�வவித்த�ரி, 
ஒருவதகயவில அக்க�ள.

ச�வவித்த�ரி அக்க�ள இரண்டுமதகட்ட�ன ந�றம, ஆன�லும ஒரு சுமைங்கல�தபண்மைணவிக்கரிய 
இலட்சணத்துடனனிருப்ப�ள. முகமும, த�ல�க்கயவிறம அப்தப�துத�ன அதரத்த மைஞ்சளனில 
தத�ய்த்த மை�த�ரி கமைகமைக்கம. தநற்ற�யவில தபரிய ச�ந்து தப�ட்டு. லட்டுக் 
கமமைல, கமபவிவதள. வ�ய் த�றந்து ச�ரிக்கதவண்டுதமைனபத�லதல, இரு உதடுகளுக்கம 
இதடயவில ததரிக�ற பலவரிதச அததன சரிகட்டிவவிடும. இரவ தநரத்த�ல வவீட்டு மை�டத்த�ல 
ஏற்ற�ய நலவவிளக்கருக�ல ந�னற�தளனற�ல யஷ ததவதத பவிரசனனமை�னதுதப�ல. வவிலக�ய
முந்த�தனதய சரி தசய்ய மைறந்து, உளப�டியுடன�ன மை�ரபுகள கலுங்க எப்தப�த�வது 
அவள சண்தடயவிடுவதத ரச�ப்பதற்தகனதற ஒரு கூட்டம எங்கள ஊரில உண்டு. 
ச�வவித்த�ரி அக்க�ள அப்ப�ச�மை� மை�மை�வவிடம தர�மபவம பவிரியமை�யவிருப்ப�ள. மை�மை� ஊருக்க
வந்த�ல, ச�வவித்த�ரி அக்க�ள, அவதர அடுப்பண்தட வரக்கூட�ததனற சத்தமதப�டுவ�ள, 
ந�ட்டுதக�ழ� அடித்து அவருக்கச் ச�ப்ப�டு நடக்க�றததன அக்கமபக்கத்து வவீட்டுக�ரரகள 
தச�லல�க்தக�ளவ�ரகள. தகசவரத்த�னனி ததலம ததருவவில மைணக்க�றததனற�ல ச�வவித்த�ரி 
அக்க�ள, மை�தவ�டு ச�னனிமை�வக்கப் தப�க�ற�ள எனற தப�ருள. ஊரக்தக�டிவதர அப்ப�ச�மை�
மை�மை� தசக்க�தளத் தளளனிக்தக�ண்டுதப�க அக்க� பத்தடிதளளனி பவினன�ல நடந்துதப�வ�ர. 
அதனபவிறக ச�வவித்த�ரி அக்க�தள தகரியரில உட்க�ரதவத்துக்தக�ண்டு அப்ப�ச�மை� மை�மை�, 
முதுக தநளனிய தபடல மை�த�ப்ப�ர. அவரகளுக்கள சண்தட சச்சரதவனற அற�ந்தத�லதல. 
அக்கம பக்கத்த�ல�ருக்க�ற தமபத�களுக்கள பவிரச்ச�தனகதளனற�ள, அக்க�ள அக்க�தளனற 
உரிதமைய�கச் ச�வவித்த�ரிதயத் ததடிவந்து தபண்கள தங்கள வவீட்டு ஆண்பவிளதளகளனின 
கதறகதள முதறயவிடுவதும, அடுத்த ந�மை�டம ச�வவித்த�ரி அக்க�ள சமமைந்தப்பட்ட 
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ஆண்கதளத் ததடிச் தசனற அண்ண�தவனதற� தமபவிதயனதற� அதழத்து அவற்தறத் 
தவீரத்துதவப்பதுமை�ன க�ரியங்கள, அப்ப�ச�மை� மை�மை�தவக் க�ட்டிலும ச�வவித்த�ரி அக்க�தள
உயரத்த�லத�ன தவத்த�ருந்தது. ச�வவித்த�ரி அக்க�ளனிடத்த�ல ந�ன உப�ச�த்தது 
தமைட்டியணவிந்த அவளது ப�தங்கதள. மைதழ ஓய்ந்த வ�னமதப�ல ந�ரமைலமை�ய் இருக்கம, 
சுண்டுவவிரல நவீளத்த�ற்க அவள வலது க�ல�ல ததரிந்த தழுப்புகூட வ�ல 
நட்சத்த�ரமதப�லத்த�ன பவிரக�ச�க்கத் ததரிந்தது. பனனிதபய்த வரப்புகளனில அத�க�தலயவில 
உல�த்த�யதுதப�ல ஒருவவித ஈர மை�னுமை�னுப்பவிதன அக்க�லகளனில கண்டிருக்க�தறன 
-அக்க�லகதளயும ப�தங்கதளயுந்த�ன இருசப்பன தப்ப�னது எனக�ற�ன.

ச�த்த�தரமை�தம. அறவதட க�லம. புளனியமைரத்த�ல சதடசதடய�ய் புளனியும, 
பதனமைரங்களனில கதலகதலய�ய் பனங்க�யும க�ய்த்த�ருக்கம தநரம. தமைய்ச்சலுக்கப் 
தப�ன மை�டுகள, வற்ற�ப்தப�ன களத்த�ல த�கச�ந்த�தசய்ய, மை�டு தமைய்க்கம ச�றவரகள 
ஆலமைரத்து ந�ழல�ல ஆய�சத்துடன படுத்த�ருக்கம மை�தம. ச�வவித்த�ரி அமமை�ள வவீட்டு 
எளளதடயும, தக முறக்கம க�ர�மைத்த�ல கூல� தவதலக்கப் தப�க�னறவரகளனின 
கடிதசகளனில�ருந்து, தவல�க் கணக்க�ல வவிவச�யம ப�ரக்க�றவரகளனின வவீடுகளவதர 
மைணக்க�றக�லம.

இந்த முதற மை�ரி அமமைன த�ருவவிழ� நடத்துவததனற ஊரந�ட்ட�தமைகள 
தவீரமை�னனித்த�ருந்த�ரகள. எட்ட�ம ந�ள கரகத் த�ருவவிழ�, ஒனபத�ம ந�ள ததர. 
த�ருவவிழ�வவின உச்சகட்டமை�க மனற ந�ட்களுக்க ச�றத�மர தக�வவிந்தன சமை�வவின 
ததருக்கூத்ததனற ஏற்ப�ட�க� இருந்தது.

எனக்க ச�றத�மர எந்த த�தசயவில�ருக்க�றததனற ததரிய�து, கூத்துவ�த்த�ய�ர 
தக�வவிந்ததனத் ததரியும, அவர க�லகதளயும ததரியும. கூத்தனதறக்க நதடசக்கவண்டர 
வண்டி, கூத்த�டிகதள அதழத்துவருவதற்தகனற தர�ட்டுக்கப் தப�கம. முதல 
ந�தள நதடசக்கவண்டரிடம தச�லல�தவத்த�ருப்தபன. அப்ப�வக்கத் ததரிய�மைல, 
வண்டிக்க�ரர நதடசனுக்க�க எடுத்துதவத்த�ருந்த கருமபு மை�ரக் சுருட்டுடன 
ஊரக்தக�டியவில க�த்த�ருந்து வண்டியவில தத�ற்ற�க்தக�ளதவன. கயவிற்தற எனனனிடத்த�ல 
தக�டுத்துவவிட்டு, அவர துண்தட ததலயவில தப�ட்டுக்தக�ண்டு படுத்த�தரனற�ல 
வண்டியவின ஆட்டத்த�ல சுகமை�கத் தூங்க�வவிடுவ�ர.

ஒரு மைணவி தநர பயணத்த�ற்க பவிறக வண்டி மைண்ப�ததயவில�ருந்து வவிலக� தடக் 
முடக்தகனற த�ரச் ச�தலயவில இறங்க�யவடதனதய அவருக்க வவிழ�ப்பு வந்துவவிடும. 
தர�ட்தட�ரமை�க இருக்கம ஆலமைரத்தடியவில இடமை�ருந்த�ல, வண்டிதய ந�றத்தல�ம. 
இலலதயனற�ல ர�சு டீக்கதடக்கப் பவினன�ல இடம ப�ரக்கதவண்டும. ச�ல சமையங்களனில 
நுகத்தடியவில�ருந்து துமதப அவவிழ்த்து மை�டுகதள வவிடுவவிக்ககூட தநரமை�ருக்க�து. நதடசன 
தக�த�க்க தக�த�க்க டீதயக் ஊற்ற�க்தக�ண்டு ஓடிவர ந�லதர பஸ், 
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'வவீரப்ப�' வந்துவவிடும. வண்டியவில கூத்து வ�த்த�ய�ர தக�வவிந்தனுக்கம, மை�ருதங்கத்த�ற்கம, 
தவஷச�மை�னகளுக்கம மை�த்த�ரந்த�ன இடமுண்டு. மைற்றவரகள வவிடுதவனற நடந்து 
முனதன தப�ய்க்தக�ண்டிருப்ப�ரகள.

வ�த்த�ய�ர தக�வவிந்தனுக்க முகத்த�ல தபண்ணவின ச�யலுண்டு, அதற்தகற்ற�ரதப�ல 
அடரத்த�ய�ய் நவீண்ட ததலமுடி. அததனப் பவினபுறம வ�ங்க� தநருக்க� சுருக்க�ட்டிருப்ப�ர. 
ததலதயச் சரிப�த�ய�கப் பவிரித்துக்தக�ண்டு, அததன ச�வப்பு ஈர 
இதழத்துண்டின பவிரிமை�த�ரிய�ன சுற்றல�ல அடக்க�யவிருப்ப�ர. வலதுதகயவில வ�ட்சும, 
இடது தகயவில க�ப்பும, க�வவி ந�ந்த்த�ல கழுத்தற்ற ஜே�ப்ப�வம, சசீவல தமைலலும வ�யுமை�க 
ப�ரக்க வசசீகரத்துடனனிருப்ப�ர.

கூத்த�டிகளுக்க ச�ப்ப�டு, அப்ப�ச�மை� மை�மை� வவீட்டில. அவருக்க ஆறதமைல தளளனியவிருந்த 
தனனிய�ர பளளனி வவிடுத�தய�னற�ல, சதமையற்க�ரர உத்த�தய�கம. எனதவ த�ருவவிழ�வவிற்தகன
அவர க�ர�மைத்த�ற்க வந்த�ல கூத்த�டிகளுக்கச் சதமையல 
தசய்யதவண்டிய தப�றப்பும அவர ததலயவில வவிடிந்துவவிடும.

அப்ப�ச�மை� மை�மை�வம, ச�வவித்த�ரி அமமை�ளும கூத்த�டிகளுக்தகனற அடுப்பு மட்டின�ல 
ஊதரமைணக்கம, அப்படிதய�ரு ர�ச�. அப்ப�ச�மை� மை�மை�, ச�வவித்த�ரி அக்க�ள 
தகப்பக்கவத்த�ல தய�ர�கம வவிர�ல மைமீன கழமபுக்கம, சசீரகச்சமப� தச�ற்றக்கம, 
கூத்த�டிகதளச் ச�க்க�க தவத்துக்தக�ண்டு க�ர�மைத்த�ல ஒரு ச�லர அங்தகதய தடர� 
தப�டுவதும நடக்கம. இந்தவவிஷயத்த�ல, அப்ப�ச�மை� மை�மை�தவ தவண்டுமை�ன�ல 
ஏமை�ற்றல�ம, ச�வவித்த�ரி அக்க�தள முடிய�து, தர�மபவம கற�ரதபரவழ�. இரண்டு 
ந�தளக்க முனப�கதவ, கூத்த�டிகள எத்ததனதபர, பவிறத்த�ய�ர எத்ததனதபர எனக�ற 
ல�ஸ்ட் வந்துவவிடதவண்டும. பவிறக அதற்கண்ட�ன அரிச�, மைளனிதக ச�மை�னகள, தபரிய 
கவண்டர வவீட்டுத் தத�ட்டத்து வ�தழ இதலகளுடன ஊர�ர 
ஒப்பதடத்துவவிடதவண்டும. இவற்ற�ல கண்டுமைணவி கதறந்த�லும ச�வவித்த�ரி அக்க�ள 
அப்ப�ச�மை� மை�மை�தவ அடுப்புப் பற்றதவக்க அனுமைத�க்கமை�ட்ட�ள.

கூத்து எப்தப�தும பவிளதளய�ரதக�வவில த�டல�லத�ன நடக்கம. ந�னதகந்து தபஞ்சுகளும, 
இரண்டு சவக்கக் கமபங்களும ந�னக தபட்தர�மை�க்ஸ் தலட்டுகளும தப�தும, கூத்த�தன 
அரங்தகற்ற. எட்டுமைணவியவில�ல�ருந்தத தக�தரப்ப�ய், தடுக்க, ஈச்சமப�ய் 
சக�தம க�ர�மைத்து ஜேனம த�ரண்டு இடமப�ரத்து உட்க�ர ஆரமபவித்துவவிடுவ�ரகள. 
தற்க�ல�கமை�க தப�டப்பட்ட டீக்கதடதயச் சுற்ற� ஒரு கூட்டமை�ருக்கம. க�வவிளக்க 
தவளனிச்சத்த�ல தப�ற�கடதல வவிய�ப�ரமும, தபட்தர�மை�க்ஸ் தலட் தவளனிச்சத்த�ல 
டீக்கதடயும கனதஜே�ர�க நடப்பதுண்டு. ச�லர ததலதவஷம வந்தவடன எழுப்பு எனற 
தச�லல�வவிட்டு படுத்த�ரகள�ன�ல, வவிடியற்க�தலயவில பபூன தவஷக்க�ரர தண்ணவீர 
ததளனிக்கத்த�ன எழுந்த�ருப்ப�ரகள. ந�னும வவிடிக�தலயவில தூங்க�வவிடுவததனக�ற 
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வழக்கத்ததத்த�ன தக�ண்டிருந்ததன. இரவ பத்துமைணவிக்கதமைலத�ன, வ�த்த�யக்க�ரரகள 
எனறதழக்கபடும, மை�ருதங்கக்க�ரரும, ஆரதமை�னனியக்க�ரரும வந்தமைருவ�ரகள. இவரகள 
இருவரில மை�ருதங்கம வ�ச�ப்பவர தர�மபவம முக்க�யம. இவர ஒருவர 
மை�த்த�ரம வவிடியுமவதர வவிழ�த்த�ருப்பவர. பவிறக த�ளம அடிப்பவரகள. கூத்த�டிகளனில 
தவஷமபூச�த எவரும, அலலது கூத்த�னதப�து சுமமை�யவிருக்க�ற எந்த தவஷத�ரியும 
த�ளமதப�டுவதுண்டு.

ச�றத�மர தக�வவிந்தன, வ�த்த�ய�ர எனபத�ல இரவ பனனனிரண்டு மைணவிவ�க்க�லத�ன 
த�தரக்கப் பவினதன தத�னறவ�ர. எங்கள ஊரில ந�ன ப�ரத்த தபருமப�ல�ன கூத்துகளனில 
அதநகமை�க அவதர கரணன�கதவ�, அலலது அரச்சுன�கதவ�த�ன தவஷம 
கட்டிப் ப�ரத்த�ருக்க�தறன. அரங்கத்த�ற்க வரும கத�ப�த்த�ரத்த�ன முதற் 
பவிரதவசத்த�னதப�து த�தரபவிடிக்க�றது வழக்கம. அப்தப�து கடவள துத� எனதற�ரு ப�ட்டு 
உண்டு. கடித்த�ருக்கம ச�ர�யம, கூத்துவ�த்த�ய�ர கரதல ஏட�கூட�மை�க ஏத�வது 
தசய்துவவிடும. ஆன�ல த�தரக்கக் கசீதழ ததரியும க�லகள எனக்கச் சுலபமை�க அவதர 
அதடய�ளம க�ட்டிவவிடும. சற்தற தடித்தக�லகள அவருதடயதவ. அவற்றள தக�டிதப�ல
படரந்து, மைரவட்தடதப�ல சுருண்டிருக்கம நரமபுகள, புதடத்துக்தக�ண்டு 
ததரியும. ப�தங்கள அதலயும, ஓரிடமை�ய் ந�ற்க�து. த�தரப்ப�ட்டு முடிந்து, அவர தவளனிதய
வந்த�ல, எத�தர உட்க�ரந்தவரகளனில பலரும அவரது அரித�ரம பூச�ய முகத்ததயும, 
ததலக�ரீடத்ததயும, புஜேகட்தடதயயும ப�ரத்து தச�க்க�ப்தப�வ�ரகள. 
ந�தன� மைனங்கமுற தவற்றக�லகளுடன, ததரதயச் சசீண்டுவதுதப�ல அவர பவிடிக்கம 
அடவகதளப் ப�ரத்துக்தக�ண்டிருப்தபன.

அனதறக்க முதலந�ள கூத்து முடிந்த�ருந்தது. க�தல பத�தன�ரு மைணவிக்க, இரவ 
கூத்துப�ரத்த மையக்கத்த�ல�ருந்து வவீடுபட்டு ததரடிக்கச் தசனதறன. கூத்த�டிகளனில 
தபருமப�தல�ர, தபரிய கவண்டர வவீட்டு முன வ�சல த�ழ்வ�ரத்த�ல உறக்கத்த�ற் 
க�டந்த�ரகள. வழக்கமதப�ல கூத்துவ�த்த�ய�ர ச�றத�மர தக�வவிந்தன அங்க�லதல, அவர 
அப்ப�ச�மை� வவீட்டுத் த�ண்தணயவிலத�ன தனது எடுபவிடிதய�டு படுப்பது வழக்கம. ததரடியவில 
சசீட்டுக்கச்தசரி நடக்க�றது. ச�ற்தறவலகளுக்க, வவிதளய�டுவரகதளச் 
சூழ்ந்துதக�ண்டு என வயது தபயனகள.

தச�மு, இங்தக வ�ட�, அப்ப�ச�மை� மை�மை�த�ன அதழத்த�ர. எனன? எனபதுதப�ல 
ததலய�ட்டிதனன. 'அக்க�க�ட்தடதப�ய் ந�ன தகட்தடண்ணு தச�லல�, கத�ருக்கப் 
பக்கத்த�ல சசீட்டுக்கட்டிருக்கம வ�ங்க�வ�, எனக�ற�ர. பக்கத்த�ல�ருந்த வண்டிக்க�ரர 
நதடசன, 'அவன தவண்ட�ம, தவற ய�தரய�வது அனுப்பல�ம', எனக�ற�ர. 
தவறய�ரக�ட்தடயும ச�வவித்த�ரி சசீட்டுகட்தடக் தக�டுக்கமை�ட்ட�ள, எனற அப்ப�ச�மை� 
தச�னனதப�து, உண்தமையவில சந்தத�ஷமை�கத்த�னனிருந்தது.
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பக்கத்த�தலனற�லும கத்த�ரிதவயவில�ல ததருக்தக�டிவதர தப�ய்வருவது, அத�லும எனதன
மை�த�ரிய�ன தபயனகளுக்க ஆகக் ச�ரமைம. ந�ன தப�னதப�து ததருக் கதவ 
ச�ரத்த�யவிருந்தது. த�ண்தணயவில கூத்துவ�த்த�ய�தரதய�, அவரது எடுபவிடிதயதய� 
ப�ரக்க முடியவ்ல�லதல. ச�வவித்த�ரி அக்க�.. ச�வவித்த�ரி அக்க�.. கூப்பவிட்டுப் ப�ரத்ததன. ம..
பத�ல�லதல. கண்வவிழ�த்துக் கூத்துப�ரத்த அசத�யவில அக்க�ள அயரந்து தூங்கக�ற�தள� 
எனற சந்ததகத்த�ல கததவத் த�றக்க தய�ச�த்ததன. இருசப்பன சட்தடனற 
கததவத் த�றந்துவவிட்டுச் ச�ரிக்க�ற�ன. எனக்கப் பழக்கமை�ன வவீடுத�ன, மைத�ய தவதளகளனில,
ந�தலபடியவில ததலதயதவத்தபடி உளத�வ�ரத்த�ல தவறந்ததரயவில ந�த்த�தர தக�ளக�ற 
ச�வவித்த� அக்க�தள பலமுதற ப�ரத்த�ருக்க�தறன. நதடதயத் த�ண்டி 
உளதள வந்ததன. வ�சல�ல கட்டியவிருந்த கயவிற்ற�ல ச�வவித்த�ரி அக்க�ளனின புடதவதய�னற
துதவத்துக் க�யப்தப�ட்டிருக்க�றது, அருக�தலதய அவளதப�டும பவிரத்த�தயக டூதபடூ 
ரவவிக்தகயும, உளப�டியும. சட்தடனற சுரந்த உமை�ழ்நவீர தக�ழதக�ழப்புடன 
தநஞ்ச�ல இறங்கக�றது, ஜே�வ்தவனற தமைதல தப�க�தறன, தத�டரந்து நடக்க முடிய�ல 
க�லகள கணக்க�னறன, உடமபு ச�லல�ட்டுவவிட்டது. இதுவதர அப்படிய�ன அனுபவமை�லதல.
அக்க�.. ச�வவித்த�ரி அக்க�.. ந� கழறக�றது. எனக்க தநர�க இருந்த அதற. 
உளதள தலச�க இருள கலந்த தவளனிச்சம. ஆணுமதபண்ணுமை�ய் கலந்த சுவ�சம, முனகல.
தக�டியவில தப�ட்டுதவத்த�ருந்த புடதவயவின கசீதழ என ப�ரதவ தசலல, சற்தற தடித்த 
ஆணவினக�லகள, அத�ல தக�டிதப�ல படரந்து மைரவட்தடதப�ல 
சுருண்டிருக்கம நரமபுகள. அததன உரச�க்தக�ண்டு மைதழ ஓய்ந்த வ�னமதப�ல 
ந�ரமைலமை�ய் இருக்கம தபண்மைணவியவின ப�தங்கள. அத�ல வலது ப�தத்த�ல சுண்டுவவிரல 
நவீளத்த�ற்க தழுமபு. மச்ச�தறக்க வவீட்டிற்க நடந்துவந்ததன. அனதறய இரவ 
கூத்துப�ரக்க ந�ன தப�கவவிலதல. இருசப்பன, த�ன தசயவித்துவவிட்டத�க தவக தநரம 
எனனனிடம வவிவ�த�த்துக்தக�ண்டிருந்த�ன..

அதற்கப்பவிறக இருசப்பதனச் சந்த�க்க தநரந்தது தசனதனயவில. வடதசனதனயவில�ருந்த 
ஒரு கலலூரியவில முதல�ம ஆண்டு பட்டப்படிப்புக்க அனுமைத�க் க�தடத்து 
படித்துதக�ண்டிருந்த க�லம. ததனன�ற்க�டு மை�வட்டத்த�ல, ஐந்து க�.மைமீட்டர 
தளளனியவிருப்பவரகள�ற்கூட ந�தனவவில தக�ளள முடிய�த தபயர தக�ண்ட 
க�ர�மைத்த�ல�ருந்து வந்த�ருந்த எனக்கச் தசனதன அப்தப�து பவிரமமை�ப்ப�க இருந்தது. 
அத�லும சந்தடி மை�கந்த வடதசனதன எனதன தர�மபதவ ஆச்சரியபடுத்த�யது.

இர�யபுரம தக�வவிந்தனும, தண்தடய�ரதபட்தட டிலல�ப�புவம தமை�தும ஆக்தர�ஷமை�ன 
கத்து சண்தட தப�ஸ்டரகள. தத�னற�ய தவகத்த�ல மைதறயும தமை�ட்ட�ர வ�கனங்கள, 
மைணவி அடித்து, சல�த்தபடி தபடதல மை�த�க்கம தசக்க�ள ஆச�மை�கள, 
அடுத்தவரகதள இடித்துக்தக�ண்டு முனதன தப�ய் பவினதன த�ருமபும மைனனிதரகள, 
த�டுத�ப்தபனற முதளத்து மரக்கமை�ய் ஓடி சந்துகளனில மைதறயும கமபல, வ�ய் ந�தறய 
புதகயவிதலயும, இடுப்பவவிழும சததயுமை�ய் கூறகட்டி சசீசனுக்கத் தகந்த 
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தவவ�ரமபண்ணும கூதடக்க�ற�கள, பவிறக ஸ்ட�னல� ஆஸ்பபீடலருதக: லுங்க� அவவிழ 
தூங்கம மைனனிதரகள, பபீடிகடிக்கம மைரத்தடி க�ரப்பதரஷன க�வல�ளனி, தகனனில க�ப்பவி 
வவிய�ப�ரம தசய்யும மைதலய�ளனி, துதடப்பமும தகயுமை�க அதலயும 
க�க்க�ச்சட்தட தபண்மைனனி, க�ளனி தஜே�ஸ்யரகள, தச�ரந்த�ருக்கம நதடவழ�கதளன 
எப்தப�தும க�ட்ச�மை�ற�மைல�ருக்கம ர�பவினஸன ப�ரக், அத�ல தமைனதமை மையக்கத்த�ல�ருந்து 
வவிடுபட்டு, உரமதபறமவதர, தபயர சூட்டப்பட�மைல க�த்த�ருக்கம மைரங்கள, 
வளரந்து ந�ற்கம தபரியமைரங்களனின ந�ழலதரும க�தளகள, வவிளளலகள�க மை�த்த�ரதமை 
க�ணக்க�தடக்க�ற வ�னம. அத�க�ரமும, தக�த�ப்பும, தமைனதமையும தக�ண்டு ந�னக 
த�தசகளனிலும பரவவிக்க�டக்கம பூமை�. பூமை�யவின கணத்துடன, கண்கள எழுதப்பட்ட 
களனிமைண் தப�மதமைய�க ததல ததற�க்க நடக்கம அலலது ஓடும ப�தச�ரிகள இப்படி 
எலல�தமை எனதன ஆச்சரியபடுத்த�யதவ.

ப�தச�ரிகள எனற� தச�னதனன, இலதல ப�தங்கள. இங்தக எங்தக ப�ரத்த�லும 
க�லகளத�ன இருக்க�னறன, ப�தங்களத�ன ததரிக�னறன. எங்கள க�ர�மைத்ததக் க�ட்டிலும 
தசனதனயவில வவிதவவிதமை�ய்ப் ப�தங்கள: மப்பதடந்த ப�தங்கள, வ�ல�பப் 
பவிர�யத்துப்ப�தங்கள, ச�றவர ப�தங்கள ச�றமை�யர ப�தங்கள, வவிய�ப�ரியவின ப�தங்கள, 
தத�ழ�ல�ளனியவின ப�தங்கள, அலுவலத்த�ற்க தசலபவன ப�தங்கள, துக்க�ப்பவனனின 
ப�தங்கள, சந்தத�ஷ�ப்பனனின ப�தங்கள, தமை�ழனனின ப�தங்கள, ததலுங்கன ப�தங்கள, 
தசட்டின ப�தங்கள, தபண்கதளனற�ல தமைட்டி அணவிந்தவள� அணவிய�தவள�?.. அமமை�வ�.. 
தபண்ண�? க�ழவவிய�..கமைரிய�?.. ஒரு தபரிய அட்டவதணதய தவத்துக்தக�ண்டு 
ப�தங்கதள ரகவ�ரிய�கப் பவிரித்து எனது மதளதய கசக்க�க்தக�ண்டிருந்த�ருந்த 
தநரம. ப�தங்களனில அணவிந்துளள க�லணவிகள, தத�ல�ன அதமைப்பு, க�லகளனில 
மடியவிருக்க�ற ஆதட, க�லகளனின நதட இவற்தற தவத்து தசனதன மைனனிதரகளனின 
லட்சணத்தத ஓரளவ தவீரமை�னனிக்க முடிந்த க�லம.

ஒரு ந�ள க�தல தநரம. வவிவவிதப�ரத�யவின வரத்தக ஒல�பரப்பவில த�தரப்ப�டல 
ஒல�த்துக்தக�ண்டிருக்க�றது, வ�லதவ அதணத்துவவிட்டு, அதறக்கததவ அவசரமை�ய் 
அதறந்து ச�த்த�வவிட்டுக் கலலூரிக்கப் புறபட்டுவவிட்தடன. டி.எச். தர�டு எனறதழக்கப்படும 
த�ருதவ�ற்ற�யூர ச�தலயப் பவிடித்து கலலூரி த�தசக்க�ய் தமைலல 
நடந்துதக�ண்டிருக்க�தறன. எத�தர அவள, ச�வப்பு தர�ஜே�தவ�னற தர�ட்டில பூத்ததுதப�ல: 
துலக்கமை�ன முகம. அழுந்த வ�ரியக் கூந்தல முன தநற்ற�யவில முக்தக�ணமை�ட்டு, 
ஆட்டமை�டும கண்டுமைலல� மை�த�ரிய�ன ஜே�மை�க்தககதள ஜே�க்க�ரததய�கத் தவவிரத்துவவிட்டு 
க�துமைடலகதளத் தனனுள அடக்க�ய ஒற்தறப் பவினனல, அது இடுப்புவதர நவீண்டு வலமும
இடமுமுமை�க அவள ததரயவில க�லபத�க்கமதப�ததலல�ம எட்டிப்ப�ரக்க�றது. 
சூடியவிருப்பது ததலயவில� அலலது கழுத்த�ல� என தவீரமை�னனிக்கமுடிய�படி ஒரு மைலல�தகச்
சரம. அரக்கவண்ணத்த�ல பட்டுப்ப�வ�தட அதற்கத் தத�த�க இளஞ்ச�வப்பவில ஒரு 
சட்தட, தவண்ணவிற மைஸ்ல�ல�ன த�வணவி முதுதக வலப்புறமை�கச் 
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சுற்ற�க்தக�ண்டு, ப�வதடக்க அழக தசரத்த�ருந்தது. வலது தத�ளனில புத்தகப் தப. 
வழக்கமதப�ல எனதன தப�ற�தமையவில ஆழ்த்தும இருப�தங்கள, ச�வந்த ப�தங்கள. 
கஞ்சமதப�ல கட்தடவவிரலும வரிதசய�க ஏதனய வவிரலகளும. மைத்த�யவில அளவ�ய் 
வவிமமை�த்தணவிந்து, தகண்தடக�ல�ன கசீழ்ப்பகத�யவில சரண�கத�யவில�ருக்கம ப�தம. 
சட்தடனற தககளனில ஏந்த�க்தக�ளள தூண்டும. கட்தடவவிரல நகத்த�ல ததரிந்த தவளனிர 
ச�வப்பு நகப்பூச்சு ந�ழல�ல கூட மை�னுமை�னுக்க�றது. கத�க�ல�ல ப�தறமைமீது வவிழும 
நவீரதப�ல சலசலக்கம தவளளனிக்தக�லுசு. ப�தத்த�ன தமைனதமையும, உதடயவதளத் தவவிர 
தவதற�ருத்தர தக எனமைமீது பட்டத�லதல எனக�ற அதன ஆணவமும, தநருங்க�த்த�ன 
ப�தரன ததரியும தசத� எனற சலங்தகயவின முனுமுனுப்பும எனதன 
தர�மபதவ படுத்த�யது.

அடுத்துவந்த ந�ட்களனில, உலக�ல தவதறந்தப் பவிரததசமும வடதசனதனக்க ஈட�னதலல 
எனற முடிவக்க வந்த�யவிற்ற. தக�வவிலுக்க அத�கமை�க தப�க�னற வழக்கம எனக்க�லதல. 
அந்த தவளளனிக்க�ழதமை அருக�ல�ருந்த பவிளதளய�ர தக�வவிலுக்கப் 
தப�வததனற தவீரமை�னனித்த�ருந்ததன. அந்தப்தபண்ணும அங்தக ஒருதவதள வரல�ம எனற 
நமபவிக்தகதய க�ரணம. என நமபவிக்தகப் தப�ய்க்கவவிலதல, அவள வந்த�ருந்த�ள. கூடதவ,
நடுத்தர வயது தபண்மைணவிதய�ருத்த�. தவீப�ர�ததனக்க�க அவரகள 
க�த்த�ருந்த�ரகள. ந�னும எத�தர தப�ய் ந�னதறன. அவளது மைருத�ணவி பூச�ய ப�தங்கதளப் 
ப�ரத்தவன ததலதய உயரத்த�தனன. சட்தடனற எனதனத் த�ருமபவிப்ப�ரத்த�ள. ந�ன 
ததலதய உயரத்த அவள க�ரணமை�? அலலது அவள த�ருமபவிப் ப�ரக்க 
ந�ன க�ரணமை� ததரிய�து. இருவர ப�ரதவயும ஒருதந�டி முட்டிக்தக�ண்டததனனதவ� 
உண்தமை.. பவிறக ஒனறம நடவ�ததுதப�ல, அவள அமமை�வடன தசரந்து பவிரக�ரத்ததச் 
சுற்ற�ன�ள. ந�ன கமபல�ல கலந்து அவதளத் தத�டரந்ததன. தக�வவிதல 
வவிட்டு அவரகள தவளனிதயற ந�னும க�த்த�ருந்து தவளனிதய வந்ததன. அவரகள 
வவிடுவவிடுதவனற நடக்க, பவின தத�டரந்து தசலல எனக்க அச்சமை�க இருந்தது. அதறக்கத் 
த�ருமபவிதனன. எனதன முழுவதுமை�க அவள சுவவீகரித்துவவிட்டதததப�ல பவிரதமை. 
உலகமுச்சூடும பூத்து கலுங்கக�றது, சந்தத�ஷம,ஆனந்தம, பூரிப்பு.

மைறந�ளக�தல கலலூரிக்கச் தசனறதப�து க�தடக்கதமைனற எத�ரப�ரத்த அவளது 
ப�ததரிசனம வ�ய்க்கவவிலதல. மைறந�ளும அப்படிதய அதமைந்தது. பவிறக அதற்க அடுத்த 
ந�ளும..அதற்கம அடுத்த ந�ளும..ஹ¤ம..இலதல. தவளளனிக்க�ழதமையனற 
பவிளதளய�ரக்தக�வவில�லும அவளனிலதல. அனற�ல�ருந்து தசனதன கசந்துவவிட்டது. 
வ�கனங்கள மை�த்த�ரதமை ச�தலகளனில ஊரக�னறன. மைனனித உயவிரகளனின நடமை�ட்டமை�னற� 
தசனதனதய தவற�ச்தச�டிதப�ய்வவிட்டது. இருந்த ஓரிருவரகூட ப�தங்களற்ற 
நடக்க�ற�ரகள.

இரண்டுமை�தங்கள கழ�ந்த�ருந்தத�கக் க�லண்டர அற�வவித்த�ருந்தது. க�ர�மைத்த�ல�ருந்து அப்ப�
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வந்த�ருந்த�ர. மை�தல எனதன அருக�ல�ருந்த இர�யபுரமவதர தசனற வருதவ�தமைன 
கூட்டிச் தசனற�ர. ததருதவனற தபயரதக�ண்டிருந்த�லும அதுதவ�ரு 
ச�ற�ய சந்து, இதடயவிதட ந�ற்கம ப�ரவண்டிகதளயும, ந�யர டீக்கதடதயயும, 
அண்ண�ச்ச� கதடதயயும, அவவிச்ச கடதல, தப�ரியுண்தட வவிற்கம சுப்பு ந�ய்க்கதரயும 
கவனமை�கத் தவவிரத்த�ல இருபத்ததட்டு தச�ச்சம வவீடுகள. கதடச�ய�ய் கற�பவிட்ட 
தச�ச்சத்த�லத�ன மைதனவவிதய�டும பவிளதளகதள�டும ஆரபர தத�ழ�ல�ளனிய�க, எங்கள ஊர
முறதகசன தங்க�யவிருந்த�ர.

அனதறக்க நலல மைதழ. த�ழ்ந்த�ருந்த ததலவ�சல�ல கனனிந்துதக�ண்டு உளதள 
நுதழந்தத�ம. ச�ற்தற�டு தவய்ந்த கூதரயுடன�ன த�ழ்வ�ரம ந�னக பக்கமும 
இறக்க�யவிருக்க நடுவவில வ�சல. வ�சதலயும ஆக்ரமை�த்துக்தக�ண்டு இரண்டு 
கடித்தனங்கள. நதடவ�சல�ல உடதலக் கறக்க� படிதயனற தபரபண்ணவியவிருக்கம 
இரண்டு கருங்கற்களனில ச�க்க�ரததய�க க�லதவத்து இறங்க�ன�ல பத்துக்க இரண்டில 
ஒரு நதடப�தத. மைதழயவின க�ரணமை�க நதடப�தத தண்ணவீரில மழ்க�யவிருக்க�றது. 
கதடச�ய�ய் இருந்த தக�ஞ்சம வசத�கூடிய தப�ரஷனனிலத�ன முறதகசன கடுமபம 
இருந்தது. வசத�கூடிய தப�ரஷதனனற�ல, முன த�ழ்வ�ரத்த�ல இடம வலமுமை�க 
க�ர�மைத்துக் கத�ர படுக்தகயவிருப்பதுதப�ல ச�னனத�ய் இரண்டு அதறகள. 
அக்கத�ரகதள�ட்டி இரண்டு தபரிய அதறகள. பவிறக த�ழ்வ�ரத்த�ன ததலயவில ஒனற. 
பகல�லகூட மை�னச�ர வவிளக்க�னற� புழங்க முடிய�த வவீடு. தமைலல�ய இருட்டு, வவீடு முழுக்க 
உரிதமைய�ய் படரந்த�ருந்தது. ச�ல தநரங்களனில ததகவ�சதலயும த�ண்டி, நமதமை�டு 
ஒட்டிக்தக�ண்டு வரக்கூடிய ஈரத்தனதமையுடன.

'தமபவி! தமபவி!'- முனவ�சதல வவிட்டு இறங்க�, தண்ணவீரில மழ்க�யவிருந்த வ�சல 
நதடப�ததயவில, தவட்டிதய மைடித்துக்தக�ண்டு இறங்க�யவிருந்த அப்ப�, கூப்பவிட்டுக்தக�ண்டு
முனதன நடக்க, ந�ன தசருப்தபக் தகயவிதலடுத்துக்தக�ண்டு, தபண்ட் நதனய 
தமைதுவ�ய் அவதரத் தத�டரந்து தப�க�தறன.

'அமமை�! ய�தர� வந்த�ருக்க�ங்க ப�ருங்க- பக்கத்த�ல�ருந்த தப�ரஷனனில�ருந்து ஒருத்த�.

நடுத்தர வயது தபண்மைணவிதய�ருத்து எட்டிப்ப�ரத்த�ள. வ�ய்தக�ளள தவத்த�தலச் ச�ரு. 
'நவீங்க?...'

சட்தடனற ஒருவவித இனப அத�ரச்ச�. எனக்கப் ப�ததரிசனம பண்ணுவவித்த தபண்ணவின 
த�ய�ர. அங்க�ருந்த தக�ஞ்ச நஞ்சமை�ருந்த இருட்தடயும சட்தடனற எவதர� வழ�த்து 
கட�ச�யதுதப�ல உணரவ.

'ஊரல இருந்து வதற�ம. தமபவி முறதகசதனப் ப�ரத்துட்டுப் தப�கல�மணு வந்தத�ம.' 
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வ�சல�ல க�டந்த ஈரக்தக�ணவியவில க�லகதளத் தட்டிக்தக�ண்டிருந்த அப்ப� பத�ல 
தச�லல�யபடி முன த�ழ்வ�ரத்த�ல ஒதுங்க� ந�னற�ர. ந�ன அவர பக்கத்த�ல 
ந�ற்க�தறன.

'உட்க�ருங்க'.. தப�ட்டிருந்த ஒரு ந�ற்க�ல�தயக் க�ட்டின�ள. அப்ப� எனதன ப�ரத்த�ர. 
'பரவ�யவிலதல நவீ உட்க�ர எனபத�ன ப�ரதவ. ந�ன தயங்க�படி அவர அருக�ல�ருந்த 
ந�ற்க�ல�யவில உட்க�ரந்ததன.

'நமமை தச�முதவ இங்தகத�ன க�தலஜ்ல தசரத்த�ருக்கன, ஹ�ஸ்டலும பக்கத்த�லத�ன. 
முறதகசனுக்க வவிபரமை� எழுத�யவிருந்ததன. அதுத�ன அதழச்சுக�ட்டு வந்ததன.' - அப்ப�.

'அவரும வரற தநரமந்த�ன.' ஆரபரில�ருந்து முறதகசன வரும வதரய�ன தநரத்தத ந�ரப்ப
ஊரக்கதததய அப்ப�வம, தபண்மைணவியும ஆரமபவித்த�ருந்த�ரகள. ந�தன�, தக�ஞ்சதநரம 
எத�தர சுவரில ததரிந்த க�லண்டர நடிதகதயப் ப�ரத்து அலுத்துதப�ய், 
வலப்புற அதறயவில அப்தபண் ந�ற்க�ற�ள� எனற கவனனித்ததன. ந�ழல�டியது ததரிந்தது. 
இருட்தடச் சபவித்ததன. கதவ முனனுமபவினனுமை�ய் அதசய, கூரந்து கவனனித்ததன. 
இடதுக�தல அழுந்த ஊனற�, வலதுக�தல கத�க�ல�ல ந�றத்த�, முனப�தம 
ததரிய, க�லவவிரலகளதக�ண்டு கதவவிதன அதசப்பது ததளனிவ�கத் ததரிந்தது. மைனத�ல 
ததரியத்தத வரவதழத்துக்தக�ண்டு அவளது த�தசக்க�ய் ச�ல தந�டிகள தத�டரந்து 
ப�ரத்த�ருப்தபன.

'நவீங்கள வருவவீரகள எனற அவரும தச�லல�க்தக�ண்டிருந்த�ர. ந�ங்களும தபரியவ 
கலய�ணத்தத முடிச்ச தகதய�டு ச�னனவளுக்கம தசஞ்ச�டதவண்டியதுண்ணுத�ன 
தநதனச்தச�ம. ஆன�ல அது தவறமை�த�ரி ஆயவிப்தப�ச்ச�, அக்க�தளப் 
ப�ரக்கவந்தவரகள தங்தகதமைல பவிரியப்பட்டு தகட்ட�ரகள, ந�ங்களுல சமமைத�த்துவவிட்தட�ம.
ததயவில இவள கலய�ணமும கத�ரந்த� சந்தத�ஷம. எங்க வவீட்டுக்க�ரரும, மத்த 
தபண்தண கட்டிக்கறத�ல உங்களுக்தகதும சங்கடமை�ருக்க�து எனற 
தச�லல�க்தக�ண்டிருந்த�ர.

'வ�ங்க வ�ங்க', வந்து அத�க தநரமை�வத�..' முறதகசன உளதள வந்த�ர.

'இலதல. இப்பத்த�ன வந்தத�ம. -அப்ப�.

உளளனிருந்து ந�ற்க�ல�தயக் தக�ண்டுவந்து எங்கள அருக�ல தப�ட்டபடி அமைரந்த 
முறதகசன. 'க�ப்பவிதயலல�ம ஆச்ச�?'- எனற�ர.

'இலதலங்க நவீங்க வரட்டுதமைனக் க�த்த�ருந்ததன.- எனற அவர மைதனவவி, 'தகமௌரி க�ப்பவி 
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தக�ண்டுவ�மமை�', வலப்புறமை�ருந்த அதறக்க�ய் கரல தக�டுத்த�ள.

கதவ த�றந்து தக�ண்டது. துலக்கமை�ன முகம, அழுந்த வ�ரியக் கூந்தல.கண்டுமைலல� 
ஜே�மை�க்க�, க�துமைடலகதளத் தனனுள அடக்க�ய பவினனல சதட. அரக்கவண்ணத்த�ல 
பட்டுப்ப�வ�தட அதற்கத் தத�த�க இளஞ்ச�வப்பவில ஒரு சட்தட, தவண்ணவிற 
மைஸ்ல�ல�ன த�வணவியவில, வழக்கமதப�ல எனதன தப�ற�தமையவில ஆழ்த்தும ச�வந்த 
ப�தங்கள தந�க தமைலல நடந்து வருவ�தள�? ஆரவத்துடன க�த்த�ருந்ததன.

'தகமௌரி, வ�மமை�'- மைமீண்டும அவள த�ய�ரின கரல தகட்டு சுய ந�தனவக்க வருக�தறன. 
மைமீண்டும அப்தபண்ணவிருந்த அதறக்க�ய் ப�ரதவதயப் பத�த்த�ருந்ததன.

ஒரு வதளக்கரதமை�னற கதவவிதன உட்பக்கமை�ய்த் த�றந்தது. வலது ப�தம தமைலல 
ந�தலப்படிதயத் த�ண்டிப் பத�ய, இடது ப�தம புடதவத் ததலப்பவில�ருந்து வவிடுபடத் 
தயங்கவதுதப�ல இருந்தது.

முறதகசன, 'ஏண்டி, பக்கத்துல ந�ண்ணு ஜே�க்க�ரததய�ய் கூட்டி வ�தயன', எனக�ற�ர. அவர
வ�ரத்ததகளனில அச�த�ரண தவப்பம.

சுத�கரித்துக்தக�ண்டு நடந்து வந்த�ள. இடது க�தல ததரயவில ந�றத்த சங்கடப்பட்ட�ள. 
உடல�ல இடப்ப�க ப�ரத்ததயும வலப்பக்கமை�க சுமைந்துதக�ண்டு நடந்து வந்த�ள. 
தமைதுவ�ய் ததலதய உயரத்த�யவள, எனதன தநரிட்டு ப�ரக்க�மைதலதய க�ப்பவிதய 
நவீட்டுக�ற�ள. சூமபவியவிருந்த அவள இடது ப�தத்ததப் ப�ரத்துக்தக�ண்டிருந்ததன.

'ப�ப்ப�வக்க இடது க�ல�ல ச�னனத�ய் ஒரு கதற. ஆன�லும தமபவி அளவக்க இலதல'. -
முறதகசன.

அவள நவீட்டிய தட்டில�ருந்து க�ப்பவி தமளதர எடுத்துக்தக�ண்தடன. அப்ப�வம எடுத்தவர, 
கனனிந்து அததத் ததரயவில தவத்த�ர. அவர முகம ச�வந்த�ருந்தது. எனக்கக் தக�டுத்த 
க�ப்பவிதயக் கடிப்பத�, தவண்ட�மை� எனக�ற கழப்பத்த�ல தகயவில 
தவத்துக்தக�ண்டிருந்ததன. அவள மைமீண்டும அதறக்கத் த�ருமபவின�ள. தப�னவள ச�ல 
கணங்கள த�றந்த�ருந்த கதவவின இதடதவளனிதய ந�ரப்பவியபடி ந�னற�ள, இடது தகயவில 
கதவவிதனப் பவிடித்த�ருந்த�ள. முகம தச�ரந்த�ருந்தது. சூமபவியவிருந்த இடதுக�ல 
ப�தம அதமைத�ய�யவிருக்க, வலது க�லத�தசயவில ஒரு வவிதப்பதட்டம. ச�ல தந�டிகள 
எனதனப் தநரிட்டுப் ப�ரத்த�ள. உதட்தடக் கடித்து கண்ணவீதர அடக்க�ன�ள.

அப்ப� எழுந்துதக�ண்ட�ர. எழுந்து ந�னறவர, 'தடய் எழுந்த�ரு', எனற�ர. ந�ன 
எழுந்துதக�ண்தடன.

பத�வகள © 2020 



235                   பத�வகள 36 ச�றகததகள (தத�கத� மனற) 

'மைதழவருமதப�ல இருக்க�றது, தக�ஞ்சம இருந்து தப�ங்கதளன- அவளத�ன தபச�ன�ள. 
ஆச்சரியமை�க இருந்தது. ந�ன தயங்க�தனன. வழக்கமதப�ல 'இருசப்பன' ச�ரிக்க�ற�ன.

'இலதல ந�ங்க தப�கணும. ந�ன இனதறக்தக ஊருக்கத் த�ருமபணும- தப�யவிட்டு 
எழுததற�ம. இதடமைற�த்து ஊதமைய�க ந�னற முறதகசதனப் ப�ரத்து தபச�யவர, அப்ப�.

வ�சல நதடப�ததயவில இறங்க�யதப�து, ததலக்கதமைதல தவளுத்த�ருந்த வ�னத்த�ல 
த�டுத�ப்தபனற மைதலகள முதளத்ததுதப�ல அடரத்த�ய�ய் கருதமைகங்கள. தூறல�ட 
ஆரமபவித்த�ருந்தது. வ�சல�ல இனனமும தண்ணவீர வடிய�மைல ததங்க�யவிருந்தது. 
அப்ப� தவட்டிதய மைடித்துக்தக�ண்ட�ர, ந�ன தசருப்தப தகயவிதலடுத்துக்தக�ண்தடன. 
வ�சல தண்ணவீரில இறங்க� நடந்தத�ம. எனக்கப் பவினன�ல சளக் சளக்தகனற ய�தர� 
வ�சல தண்ணவீரில இறங்க� நடந்து வருவதுதப�ல சத்தம. த�ருமபவிப் ப�ரக்க 
ததரியமை�லதல. கலல�ய் சதமைந்துவவிடுதவதனனக�ற பயம.

nagarathinam.krishna@neuf.fr
பத�வகள, யூதல 2006 இதழ் 79 
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35.  மததிவயதொர் இல்லம்!  - குமரவவலன் -

கருச�மை� ஈச�ச்தசரில ச�ய்ந்துதக�ண்டு தமை�ழ் தசய்த�த் த�தள அலச�க்தக�ண்டிருந்த�ர. 
அவர மைகன சந்துரு ஹ�ல�ல தடல�தப�னனில ய�ரிடதமை� உதரய�டிக்தக�ண்டிருந்த�ன. 
அவன உரத்த கரல�ல தபச�க்தக�ண்டிருந்தது அவருதடய கவனத்ததக் 
கதலத்தது.

'ஹதல�, ர�மைக�ருஷ்ண� முத�தய�ர இலலமை�' எனற வவிச�ரித்ததும பவினனர நடந்த 
சமப�ஷ¨தணகளுமஅவர க�த�ல ததளனிவ�கதவ வவிழுந்தன.

ஆவல தமைல�ட,தக�ஞ்சம உனனனிப்ப�கக் கவனனித்ததப�து, அவருக்க வவிஷயம புரிந்து 
வவிட்டது.

தசனதனயவில உளள ச�ல முத�தய�ர இலலங்களுக்கப் தப�ன தசய்து அதவகளனில 
முத�தய�தர இலவசமை�கச் தசரப்பதற்க�ன வழ�முதறகதளக் வவிச�ரித்துக் 
தக�ண்டிருந்த�ன.

அவன தசயதலக் கண்டு கருச�மை�க்க தபரும அத�ரச்ச�!

சந்துரு அவருதடய ஒதர தசலல மைகன. அவனஅமமை� ச�றவயத�தலதய இறந்து வவிட்ட�ள,
அதன�ல அப்ப� த�ன அவனுக்க சகலமை�கவம இருந்து எந்தக் கவதலயுமை�லல�மைல 
ப�சத்துடன வளரத்த�ர. மைகனனின எத�ரக�லத்தத உத்ததச�த்து அவர இரண்ட�வது 
கலய�ணத்ததப் பற்ற�க்கூட ச�ந்த�க்கவவிலதல.

இப்தப�து அவருதடய முதுதமைக் க�லத்த�ல அவன நனற�யும தப�றப்பும உளள மைகன�க
, அப்ப�தவ எந்தக் கதறயும இலல�மைல கண்ணும கருத்துமை�ய் கவனனித்துக் தக�ளவதத 
ந�தனத்து அவருக்க மை�கந்த சந்தத�ஷம. தனக்க இப்படி ஒரு ப�சமை�ன மைகன க�தடத்தது 
தன அத�ருஷ்டம த�ன எனற அடிக்கடி தன நண்பரகளனிடம தபருதமையடித்துக் தக�ளவ�ர.

ஆன�ல அப்படிப்பட்டவனுக்க த�டீதரனற இப்தப�து எனன ஆயவிற்ற.? முத�தய�ர 
இலலங்கதளத் தத�டரபு தக�ண்டு வவிச�ரிப்பது ஏன? -இந்தக் தகளவவிகளுக்க வவிதட 
ததரிய�மைல அவர தவவிய�ய்த் தவவித்த�ர.

கடந்த ச�ல ந�ட்கள�கதவ அவருக்கம அவர மைருமைகள சுத�வக்கம ச�றச�ற சண்தடகளும
மைனத் த�ங்கலகளும ஏற்பட்டது எனனதவ� உண்தமைத�ன. அவர அதவகதள மைறந்து 
மைனனனித்து சகஜே ந�தலக்கத் த�ருமபவிவவிட்ட�ர. அவளும அதத எலல�ம 
தபரித�கப் தப�ருட்படுத்த மை�ட்ட�ள எனறத�ன ந�தனத்த�ருந்த�ர.
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இப்தப�து?

அவள ஒருதவதள அதவகதளதயலல�ம மைனத�தலதய தவத்துக்தக�ண்டு தனதனப் பழ� 
வ�ங்கத் துடிக்க�ற�தள� எனற சந்ததகம
அவதர உலுக்க�யது. கணவனனிடம ஒனறக்க இரண்ட�கப் தப�ட்டுக்தக�டுத்து தனதன 
முத�தய�ர இலலத்த�ற்க வவிரட்டிவவிட்டு ஹ�ய்ய�க
இருக்கத் த�ட்டமை�ட்டிருப்ப�தள� எனறம தத�னற�யது.
.
அடுத்த ந�தள அவருக்க மைகனுடன தனனிய�கப் தபசும சந்தரப்பம க�தடத்தது.

சந்த�ரன�கதவ அனற நடந்ததத வவிவரிக்க ஆரமபவித்த�ன.

"அப்ப�, தநத்து க�ரத்த�தல ந�ன ஆபபீஸ் தப�றப்தப� பனகல ப�ரக் வ�சல�ல ஒரு 
தபரியவர தபச்சு மச்சு இலல�தமை மையங்க�க் க�டந்த�ர."

"அடப்ப�வதமை!" '

"அவதரப்ப�ரக்கதவ தர�மபப் பரித�பமை�க இருந்தது.,அவதர தட்டி எழுப்பவி, சூட�க ஒரு 
க�பவி வ�ங்க�க் தக�டுத்ததன."

"அவதரப் பத்த� ஏத�வது வவிச�ரிச்சய�?"

"வவிச�ரிக்க�தமை இருப்தபன�? வவிச�ரிச்தசன."

'"எனன தச�னன�ரு?"

"அவர ஒதர மைகனும மைருமைகளும தப�த�ய வருமை�னம இலல�தமை தர�மபவம கஷ்டத்தத�ட
கடுமபம நடத்தற�ங்கள�ம., கூட அவர இருக்கறதததய ஒரு தபரிய சுதமைய�கதவ 
ந�தனக்கற�ங்கள�ம. அந்த உதவ�க்கதர மைகன சரிய�ன தபண்ட�ட்டி 
த�சன�ம. மைருமைகதள� அவருக்க சரிய�க ச�ப்ப�டு கூடப் தப�ட�த தக�டுதமைக்க�ரிய�ம. 
அவர வவீட்தட வவிட்டு எங்தகய�வது ஒழ�ஞ்ச�த்த�ன ந�மமைத�ய� இருக்க முடியுமனு 
அடிக்கடி அவர க�துபடப் புலமபுவ�ள�ம"

"ப�வம, எனன கஷ்டம வயச�ன க�லத்த�தல?"

"அவங்கதள�ட இருந்துக�ட்டுப் பலவவிதங்களனிலும துனபம அனுபவவிக்கறததவவிட, தவளனியவில
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வந்து பவிச்தச எடுத்த�வது வ�ழல�ம எனற
ஏதத�ஒரு அசட்டுத் ததரியத்த�ல வவீட்தட வவிட்டு தவளனியவில வந்து வவிட்ட�ர�ம."

"எனனத�ன இருந்த�லும அவசரப்பட்டு இந்த முடிவக்க வரல�மை�?"

"தவளனிதய வந்தப்புறம த�ன அவருக்கப் புரிஞ்ச�ருக்க அது அவ்வளவ சுலபமை�லதல எனற.
தமைற்தக�ண்டு எனன தசய்யறது எனற
புரிய�மைல தவவித்த�ருக்க�ற�ர. சுய தகளரவத்த�ன�ல, மைறபடியும அந்த வவீட்தட மை�த�க்க 
அவர மைனம இடம தரவவிலதல."

"அப்புறம ?"

"எனக்க அவர ந�தலதமைதயக் கண்டு தர�மபப் பரித�பமை� இருந்தது."

"அது சரி, இத�தல நவீ எனனப்ப� தசய்ய முடியும.?"

"மைனசு இருந்த� எதுவதமை முடியுமப்ப�."

"அப்தப� எனன தசய்யப்தப�தற நவீ ?"

"தச�ந்தக்க�ரங்கள�தல தகவவிடப்பட்ட ஆதரவற்ற துரத�ருஷ்டச�ல�களுக்க தநசக் கரம 
நவீட்டி இலவசமை�கதவ உதவ எத்ததனதய�
தனன�ரவத் தத�ண்டு ந�றவனங்களும இலலங்களும இருக்தக?"

"ஆமை�ம,இருக்க."

"முயற்ச� பண்ணவி அத�தல ஏத�வது ஒண்ணுதல. அந்த முத�யவதரச் 
தசரத்துவவிடதவண்டுமனு முடிவ தசஞ்ச�ருக்தகன. அதுக்க�கத்த�ன அந்த இலலங்களுக்கத் 
தத�தல தபச�மலம தபச�தனன"

"அட�ட�, இப்தப�த�ண்ட� எனக்க எலல�தமை புரியுது. உன நலல மைனதசப் புரிஞ்ச�க்க�தமை 
அவசரப்பட்டு உனதனயும சுத�தவயும தப்ப�
ந�தனச்சுட்தடன.. எனதனத்த�ன முத�தய�ர இலலத்துக்க தளளனிவவிடத் த�ட்டம 
தப�ட்டிருக்கசீங்கதள�னனு கூட சந்ததகப் பட்டுட்தடண்ட�."

."எனதனப் பத்த� நலல�த் ததரிஞ்ச நவீங்கதள எப்படி அப்ப� ஏதததத� கற்பதன பண்ணவிக�ட்டு
பயப்பட்டீங்க? எனக்க ஒரு பக்கம இது
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ஆச்சரியமை�யும இனதன�ரு பக்கம கஷ்டமை�யும இருக்க. ஆன� ஒருவவிதத்த�தல தப்பு என 
தமைதலகூடத்த�னனு தத�ணுது. ந�தன
முனகூட்டி இந்த வவிஷயத்தத உங்கக�ட்தட தச�லல� இருந்த� இந்த்க் கழப்பதமை 
இருந்த�ருக்க�து இலலய�? ஐய�ம தச� ச�ரி அப்ப�,
எனதன மைனனனிச்சுடுங்க"

கருச�மை�யவிடமை�ருந்து ஒரு ந�மமைத�ப் தபருமச்சு தவளனிப்பட்டது. தபருமை�தத்தத�டு மைகதனப் 
ப�ரத்து அனப�ன ஒரு புனனதக தசய்த�ர.

thambudu@hotmail.com
பத�வகள, ஜேனவரி  2008 இதழ் 97 
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36. நடுவழதியவில் ஒரு பயணைம்! - வ.ந.கதிரிதரன் -

நடுவழ�யவில ஒரு பயணம! - வ.ந.க�ரிதரன -ப�ரதவக்க தச�மை�ல�யதனப் தப�ல�ருந்த�ன. 
'டவரின' வவீத�யும 'புதள�ர' வவீத�யும சந்த�க்கமை�டத்த�ல , ததனதமைற்கத் த�தசயவில (இங்க 
'தத�ர�ண்தட�'  நகரில வவீத�கதளலல�தமை க�ழக்க-தமைற்க, வடக்க-ததற்க�கத்த�ன 
அதமைக்கப்பட்டிருக்க�னறன. இதன�ல த�தசகதள தமையமை�க தவத்து முகவரிகதளக் 
கண்டுபவிடிப்பதத� அலலது இருப்பவிடங்கதள அற�ந்து தக�ளவதத� மை�கவம இலகவ�னது). 
'பஸ்'தச எத�ரப�ரத்து ந�னற�ருந்த�ன. க�லம நளளனிரதவ தநருங்க�க் தக�ண்டிருந்தது. இரவ
ப�துக�வற் பணவியவிதன முடித்துக் தக�ண்டு எனனனிருப்பவிடம த�ருமபுவதற்க�க 'பஸ்' 
தரிப்பவிடம தந�க்க�ச் தசனற தக�ண்டிருந்த சமையத்த�லத�ன அவதன தந�க்க�தனன. 
நளளனிரவவில பணவி முடிந்து இருப்பவிடம த�ருமபும சமையங்களனில இவ்வவிதம 'பஸ்'ச�தன 
எத�ரப�ரத்துக் க�த்த�ருக்கம சந்தரபங்கள எனக்க மை�கவம பவிடித்தமை�ன தப�ழுதுகள. 
இவ்வவிதமை�ன சமையங்களனில நகதர, நகர மை�ந்ததர, இரதவ, இரவ வ�தன எலல�தமை 
இரச�த்துக் தக�ண்டிருப்பது என ஆரவங்களனிதல�னற. இவ்வவிதமை�ன இரச�த்தல மலம ந�ன
அற�ந்து தக�ண்டதவ ஏர�ளம. ஏர�ளம. நூலகள, பத்த�ரிதககள தப�னற 
தவகசன ஊடகங்கள மலம ந�ன அற�ந்தவற்தற வவிட இவ்வவிதமை�ன தப�ழுதுகளனில ந�ன
அற�ந்து தக�ண்டதவ, உணரந்து தக�ண்டதவ மை�க மை�க அத�கம. 
'ல�ண்ட்ஸ்டவ'னுக்கருக�ல�ருந்த தகளனிக்தக வவிடுத�ய�ன 'ஹவஸ் ஆவ் 
லங்க�ஸ்டர'இல�ருந்து ச�ல ந�ரவ�ண நடனமை�தர தவளனியவில வந்த�ருந்து புதக பவிடித்துக் 
தக�ண்டிருந்த�ரகள. அவரகதளச் சுற்ற� மைலலரகதளப் தப�னற தத�ற்றமுதடய இரு 
தவளதளயரகள , ப�ரதவக்க இத்த�ல�யரகதளப் தப�ல�ருந்த�ரகள, அப்தபண்களுடன 
அளவள�வவியபடி கவசங்கள�க ந�னற�ரகள. வவீத�யவின அடுத்த பக்கத்த�ல, வடபுறத்த�ல, ச�ல
கறப்பவின தப�தத மைருந்து வவிற்றப் பவிதழக்கம சுய வவிய�ப�ரிகள ச�லர 
வ�டிக்தகய�ளரகளுக்க�க க�த்த�ருந்தபடியவிருந்த�ரகள. தமைலும ச�லர பணவி முடிந்து வவீடு 
த�ருமபவிக் தக�ண்டிருந்த�ரகள எனதனப் தப�ல. இதததகயதத�ரு
சந்தரப்பத்த�லத�ன ந�ன அவதன அந்த பஸ் தரிப்பவிடத்த�ல சந்த�த்ததன.

"ஏ! நண்ப�! எப்படிச் சுகம" எனற உதரய�டல�தனத் தத�டரந்ததன.

"ந�ன நலல�த்த�னனிருக்க�தறன. நவீ எப்படி?"தயனற�ன. அப்தப�ழுதுத�ன கவனனித்ததன 
அவன தப�தத இனனும தணவிய�ததத.

"ந�னும நலதமை! நனற�!" எனதறன.

அவன அவ்வழ�ய�ல தசனற தக�ண்டிருந்த ட�க்ஸ�கள ச�லவற்தற மைற�த்த�ன. 
ஒருவர�வது அவனுக்க�க ந�ற்ப�ட்டுவத�கத் ததரியவவிலதல.
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"ப�ர. கறப்பவினத்தவதனனறதும ஒருத்தன�வது ந�ற்ப�ட்டுக�ற�னனிலதல. அங்க ப�ர. அந்த 
கறப்பவின ட�க்ஸ�ச் ச�ரத� கூட ந�ற்ப�ட்டுக�ற�னனிலதல" எனற�ன.

"அவரகதளச் தச�லல�யும கற்றமை�லதல. பத்த�ரிதககளனில ப�ரத்த�ருப்ப�தய. எத்ததன 
தடதவகள அவரகள த�க்கப்பட்டிருப்ப�ரகள. ச�லர தக�லலப்பட்டுமை�ருக்க�ற�ரகதள. மை�கவம
ஆபத்த�ன பணவித�ன. உனக்தகனன ட�க்ஸ�த�தன தவண்டும. ந�ன 
மைற�க்கவ�?" எனதறன.

"அவ்வவிதம தசய்த�ல நனற�யுளளவன�கவவிருப்தபன" எனற�ன.

"அது சரி. நவீ எங்க தப�க தவண்டும?"

"தக�டன ரிட்ஜ் ததரியுமை�? 'ட�னதவ�ரத்' வவீத�யும 'மை�ட்ல�ண்ட்' வவீதுயும சந்த�யும 
சந்த�க்கமை�டத்த�ற்கண்தமையவில.." எனற�ன.

"ஓ! நவீ க�ழக்க�னனிறத�யவில (East End) இருக்க�ற�ய�? நலலத�கப் தப�யவிற்ற. ந�னும 
உனனனிருப்பவிடத்த�ற்கப்ப�லத�னனிருக்க�தறன. தவண்டுமை�ன�ல ந�மை�ருவருதமை ட�க்ஸ� 
கட்டணத்ததப் பக�ரந்து தக�ளளல�தமை. நவீ எனன தச�லக�ற�ய்?" எனற 
அவதன தந�க்க�தனன.

'மை�கவம அருதமைய�ன தய�சதன நண்பதன!" எனற�ன.

அவ்வழ�ய�ல வந்த ட�க்ஸ�தய�னற�தன மைற�த்ததன. உடதனதய தப�ட்டி தப�ட்டிக் 
தக�ண்டு வந்து ந�னற�ரகள. அவன ச�ரித்த�ன:

"ப�ரத்த�ய�. இவ்வளவ தநரமை�க ந�ன மைற�த்துக் தமை�ண்டு ந�ற்க�தறன. ஒருத்தர�வது 
ந�ற்கவவிலதல. நவீ ஒதரதய�ரு தரமத�ன மைற�த்த�ய். ப�ர! எனன மை�த�ரி தப�ட்டி தப�ட்டுக் 
தக�ண்டு வந்து ந�ற்பதத."

ந�னற ட�க்ஸ�யவில இருவரும ஏற�யமைரந்தத�ம. ட�க்ஸ� ச�ரத� பங்கள�தததசச் தசரந்தவன.
தசலலும இடத்ததக் கூற� வவிட்டுச் ச�ரத�தயப் ப�ரத்து "ப�க�ஸ்த�ன�" எனதறன. "இலதல,
பங்கள�ததஷ்" எனற�ன. அவனுடன ச�ற�து உதரய�டி வவிட்டு என 
கவனம அருக�ல�ருந்த தச�மை�ல�யதனப் தப�னற தத�ற்றத்த�ல�ருந்தவன பக்கம 
த�ருமபவியது.

"எந்த ஊர? தச�மை�ல�ய�வ�?" எனதறன.
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"இலதல. எரித்த�ரிய�" எனற�ன.

எனக்க எப்தப�ழுதுதமை எரித்த�ரிய� மைமீது அதன மைக்கள மைமீது மை�கந்த அனுத�பமும, 
மைத�ப்புமுண்டு. இந்த�ய-இலங்தக ஒப்பந்த க�லத்த�ல, ய�ழ்ப்ப�ணத்த�ல ந�கழ்ந்த சமை�த�ன 
ஊரவலதமை�னற�ல பங்தகற்றவவிட்டு கனட� த�ருமபவியவிருந்த த�னச�னனிய� 
ந�ட்தடச் தசரந்த முத�யவதர�ருவதர 'தட�ர�ண்தட� பலகதலக் கழகத்த�ல'
நதடதபற்ற கூட்டதமை�னற�ல சந்த�த்தத�ல�ருந்து எரித்த�ரிய� மைமீத�ன என ஆரவம 
அத�கரித்த�ருந்தது. எரித்த�ரிய� வவிடுததலப் தப�ர�ட்டத்த�ன மைமீது மை�கந்த அக்கதற 
தக�ண்டதத�டு ஆதரவ�ளர�கவம வவிளங்க� அதன பயன�க ச�தறவ�சமும 
அனுபவவித்த�ருந்த அந்த முத�யவர எரித்த�ரிய� மைக்களனின வவிடுததலப் தப�ர�ட்டம பற்ற� 
நனக அற�ந்த�ருந்த�ர. தப�ர�ளனிகளனினதும, மைக்களனினதும முழுதமைய�ன ஒத்துதழப்பவின 
மலம வவிடுததலப் தபற்ற ந�டு எரித்த�ரிய� எனப�ரவர.

"உன ந�ட்டு மைக்களனின வவிடுததலப் தப�ர�ட்டத்த�லும அதன தவற்ற�யவிலும 
தப�ர�ளனிகளனினனிடத்த�லும மை�கந்த மைத�ப்பு தவத்த�ருப்பவன ந�ன. எபப்டி உங்கள�ல 
இததனச் ச�த�க்க முடிந்தது?"

"ஆரமபத்த�ல 1961இலத�ன எரித்த�ரிய� வவிடுததல அதமைப்பு ஆரமபமை�னது. அத�ல 
முஸ்லீமகள க�ற�ஸ்தவரகள எலதல�ருதமை அத�க அளவவில அங்கம வக�த்த�ரகள. பவினனர 
க�ற�ஸ்தவரகளனின�ல எரித்த�ரிய� மைக்கள வவிடுததல அதமைப்பு உருவ�னது. இரு 
அதமைப்புகளனிற்களளும ஏற்பட்ட பதகதமையவிதன உணரந்த எத�தய�ப்பவிய அரசு சரிய�ன 
தருணத்த�ல த�க்கதவ எமமைண்ணவின பல பகத�கள மைமீண்டும அவரகள வசம வவீழ்ந்தன. 
பவினனர ஏற்பட்ட சூழலகளனின�ல எரித்த�ரிய� வவிடுததல அதமைப்பு 
ஓரங்கட்டப்பட்டது. எத�தய�ப்பவிய�வவில உருவ�ன த�க்ர�ய வவிடுததல அதமைப்பும 
எரித்த�ரிய� மைக்கள வவிடுததல அதமைப்பும ஒனற�தணந்து எத�தய�ப்பவிய அரசுக்தகத�ர�கத் 
தத�டுத்த தப�ரின வவிதளவ�கதவ ந�டு வவிடுததல தபற்றது"

இவ்வவிதம கூற� வவிட்டு அவன ச�ற�து ச�ந்ததனயவில ஆழ்ந்து தப�ன�ன.

"எரித்த�ரிய� மைக்கள வவிடுததல அதமைப்பு க�ற�த்தவரகள அதமைப்தபனற கூற�ன�தய? 
உங்கள ந�ட்டுச் சனத்தத�தகயவில தபருமப�ல�னவரகள க�ற�த்தவரகள�..."

"இலதல... முஸ்லீமைகள.."

"அப்படிதயனற�ல எரித்த�ரிய� மைக்கள வவிடுததல அதமைப்பவில முஸ்லீமகள 
இருக்கவவிலதலய�?"
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"இருந்த�ரகள... முஸ்லீமகள , க�ற�த்தவரகள ந�தறய எரித்த�ரிய� மைக்கள வவிடுததல 
அதமைப்பவில இருந்த�ரகள. ஆரமபத்த�ல முஸ்லீமகளனின ஆத�க்கம இருப்பத�கக் கூற� 
எரித்த�ரிய� மைக்கள வவிடுததல அதமைப்பு உருவ�ன�லும பவினனர த�ங்கள 
தவளனிதயற�யது எரித்த�ரிய� வவிடுததல அதமைப்பவின அத�க�ர தவட்தகயவிதன 
எத�ரத்தததயன எரித்த�ரிய� மைக்கள வவிடுததல அதமைப்பவினர கூற�ன�ரகள. இதன மலம 
எரித்த�ரிய� மைக்கள வவிடுததல அதமைப்பவினர தங்கதள அதனத்து
மைக்களனினதும அதமைப்ப�க மை�ற்ற� வவிட்ட�ரகள."

எனக்க மை�கவம ஆச்சரியமை�கவவிருந்தது. அனற அந்த எரித்த�ரிய நண்பதன 
அவனனிருப்பவிடத்த�ல வவிட்டு வவிட்டு எனனனிருப்பவிடம த�ருமபவியதப�து அத�க�தல 
இரண்டிதனத் த�ண்டி வவிட்டிருந்தது. தற்தசயல�னதத�ரு நடுவழ� நளளனிரவச் சந்த�ப்புக் 
கூட எவ்வவிதம பல வவிடயங்கதளப் தப�த�த்து வவிட்டது.

தமைற்படி சந்த�ப்பவின மலம ந�ன பல வவிடங்கதள அற�ந்து தக�ளள முடிந்தது. கற�ப்ப�க 
இதுவதர ந�ன அற�ய�மைல�ருந்த சக கனடியதன�ருவனனின பூரவவீகம பற்ற�,  அவன 
மைண்ணவின தப�ர�ட்டங்கள பற்ற� அற�ந்து தக�ளள முடிந்தது. தற்தசயல�க 
நதடதபறம ஒரு ச�ல நடுவழ�ப் பயணங்கள கூட ச�ற்ச�ல சமையங்களனில எவ்வளவ 
முக்க�யத்துவம வ�ய்ந்தத�க அதமைந்து வவிடுக�னறன எனபதற்க இச்சந்த�ப்தப�ரு 
உத�ரணம.

அனற�ரவ படுக்தகயவில ச�ய்ந்த தப�ழுது இனனும தப�ரின உக்க�ரத்துள வதங்க�க் 
தக�ண்டிருக்கம என ந�ட்டின, என மைக்களனின ஞ�பகங்கள த�ன எழுந்தன. ந�ன 
ஆனந்தமை�கச் சயனனித்துக் தக�ண்டிருக்கம இந்தச் சமையத்த�ல அங்க ஒரு பச்ச�ளங் 
கழந்ததயவின தமைலலுடல கண்டுகள�ல துதளக்கப்பட்டுக் தக�ண்டிருக்கல�ம.  ஓரிளம 
தபண்ணவின அந�தரவ�ன ஓலத்த�ல ஒரு க�ர�மைத்த�ன நளளனிரவ அத�ரந்து 
தக�ண்டிருக்கல�ம. கனவகளும கற்பதனகளுமை�க வ�ழ்தவத் தத�டங்க�ய 
ஓரிளங்கடுமபத்த�ன இருப்தப மை�ருக தவற� பவிடித்த மைனனிதர ச�லர�ல சூதறய�டப்பட்டுக் 
தக�ண்டிருக்கல�ம. 'தஷல'கள�ல, தபருகம இரத்த ஆற�ல இனனும எனதனதவலல�தமை�
நடந்து தக�ண்டிருக்கல�ம.
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